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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 8/2017
Data: vint-i-cinc de juliol de dos mil disset
Hora: 17.05 hores fins 22.20 hores
Lloc: Casa Consistorial
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Pedro Alonso Navarro
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Rafael Jimenez Ariza
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Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Interventora general
Secretària general del Ple

S‟ha excusat d‟assistir-hi:
Sr.

Ivan Nieto Martínez

Regidor

Constatada l‟existència del quòrum previst a l‟article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d‟abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s‟entra en l‟examen i debat dels assumptes
relacionats a l‟Ordre del Dia.
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SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda i benvinguts al Ple ordinari del mes de juliol. Sra. Secretària quan
vulgui comenci a donar lectura de l‟ordre del dia.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL DIA 27 DE JUNY DE 2017.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 27 de juny de 2017, es pregunta si existeix alguna objecció i no
assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

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

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa. Bona tarda a tothom. Em donaré per assabentat del punt 1,
2 i 3. Faré una abstenció en el punt 4 i deixar clar que l‟abstenció en aquest punt és
per coherència amb el què entenem que ha de ser la funció del Síndic Local. Un
Síndic que per a nosaltres, ha de ser un òrgan totalment transparent i públic. El
reglament que avui es porta a aprovació, és un reglament que garanteix que les
sessions del Síndic puguin ser a porta tancada. Una condició que acceptem
democràticament, ja que parlem d‟un reglament de consens, acordat i treballat pels
grups polítics, però que tal i com hem dit abans, per una qüestió de coherència, no
podem recolzar amb un vot favorable.
Respecte a la resta de punts, a favor del 5 al 9. Em dono per assabentat del 10 i
l‟11 i a favor del 12 al 20.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, bona tarda. A favor dels acords del 5 al 9. Del 12 al 20. Assabentada de
l‟1, 3, 2, 10, 11 i abstenció al número 4.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom. Des de la CUP-Poble Actiu, ens donarem per assabentades
en el punt 1,2 i 3. Votarem a favor del 4, 5,6,7 i 8. Ens abstindrem en el 9 i ens
donem per assabentades del 10 i 11.
I voldríem fer alguns comentaris sobre el segon i el tercer punt de l‟ordre del dia que
donen compte dels Decrets de l‟Alcaldia, tant de nomenament de personal eventual
com del cessament de personal eventual.
Bé, en relació amb aquests dos dictàmens, ens agradaria compartir una senzilla
seqüència de dates i fets contrastables durant aquests dos primers anys de
legislatura. Les dates serien les següents: el 22 de juny de 2015, és la data de
contractació de M. M. com assessor de l‟extint grup municipal Guanyem
L‟Hospitalet. L‟11 de novembre del mateix any del 2015, és la data de cessament,
també d‟aquell assessor, com a figura d‟assessor del extint grup municipal.
Al febrer del 2016 és la data de la comissió de serveis sol·licitada per aquest
Ajuntament, per a que, aquell assessor, en M. M., entrés com auxiliar tècnic de
gestió de nivell 1, assignat a la Regidoria adjunta o, com a mínim, treballant en la
mateixa regidoria, de la regidoria adjunta de sanitat o de salut, de la regidora
trànsfuga Cristina Santón.
El 20 de desembre del 2016, es produeix un acord d‟aquest Ple, per tal de permetre
que els alts càrrecs d‟aquest Ajuntament no siguin obligatòriament funcionaris amb
el nostre vot contrari, aquell dia. El 31 de gener d‟aquest any, del 2017, és la data
del nomenament d‟aquell assessor i desprès funcionari en comissió de serveis al
nostre Ajuntament, M. M., com a assessor de nivell 3, en aquell moment, al gener
de 2017, i amb aquell nomenament el Govern, exhauria el total de places
d‟assessor o assessora a la seva disposició, que en són 19.
El 5 de juliol del 2017, del present any, aquest mateix mes, és la data de cessament
com assessora de l‟alcaldia de R. A., amb efectes retroactius, al dia anterior de la
seva contractació, es a dir, el 28 de juny.
Per Decret de l‟Alcaldia número 5474/2017 amb data del 5 de juliol, es va resoldre
cessar a M. R. A. M., del seu càrrec d‟assessora de l‟alcaldia, com a personal
eventual, amb efectes del dia anterior a la signatura del contracte d‟alta direcció,
com a Directora del Gabinet d‟Alcaldia. Ja tenim un lloc d‟assessor o assessora
alliberat, per a l‟entrada d‟un nou assessor o assessora.
El 27 de juny del mes passat, és la data de la contractació d‟aquesta antiga
assessora com a Directora del Gabinet d‟Alcaldia, per acord de la Junta de Govern,
i per Decret de l‟Alcaldia 5274/2017, amb data del 28 de juny, s‟anuncia el
nomenament com assessor de nivell 1 al Districte VI, d‟un nou militant del PSC,
contractat com assessor del Govern i que també va ser el catorzè a la llista del
propi PSC, de les passades eleccions municipals, que és el C. P. L..
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Bé, a data d‟avui tornem a tenir tots els llocs d‟assessors i assessores del Govern,
coberts, els 19. En resum, l‟ex-assessor de l‟extint Guanyem L‟Hospitalet, M. M., el
tenim com assessor de nivell 3, amb un sou de 40.399,94 euros bruts anuals.
L‟antiga Assessora de l‟Alcaldia M. R. A. M. passarà a cobrar de 73.730 que
cobrava com a Cap del Gabinet d‟Alcaldia a cobrar 82.411 com a Directora del
mateix Gabinet. Un lloc de treball d‟alta direcció, desapareixent així, el lloc de treball
de Cap del Gabinet de l‟Alcaldia que ella mateixa feia.
I en quart lloc, el nou assessor nivell 1, del Districte VI en C. P. L., militant del PSC i
catorzè a les llistes del PSC, a les passades eleccions municipals, passarà a formar
part d‟aquest cos d‟assessors i cobrarà 63.630 euros bruts anuals.
Una mica per fer la perspectiva dels dos últims anys, perquè segurament si només
veiem dictàmens deslligats durant els diferents plens, és difícil tenir la perspectiva
de a on ens porten, en una seqüència lògica, tenint en compte, els últims mesos, i
segurament els dos últims anys. Gràcies.

SR. MONRÓS I IBÁÑEZ (CiU)
Sí bona tarda, des del Partit Demòcrata, ens donarem per assabentats del punt
número 1, 2, 3, 10 i 11. Votarem a favor del 4,6,7,8,9 i del 12 al 20. I ens abstindrem
del número 5.
En tant en quant, el punt número 4, celebrar diguéssim que en el seu dia, es va
portar aquí, en aquest Ple, doncs, una moció per aprovar aquest Reglament
Orgànic del Síndic de L‟Hospitalet, esperem que amb l‟aprovació d‟aquest
Reglament, doncs, sigui un punt de partida, per intentar resoldre problemàtiques de
la ciutat.
És una moció que va presentar, en el seu dia, Esquerra Republicana, que ho
portava en el seu programa electoral, al igual que nosaltres des del Partit
Demòcrata, creiem fermament en la defensa d‟aquesta figura i evidentment, el que
vetllarem és doncs, perquè tinguem un bon Síndic o Síndica de la ciutat i pugem
treballar, doncs, per solventar problemes d‟ara endavant.
En quant a l‟acord número 9, ressaltar també, les grans inversions o sigui, el
permetre, si s‟aprova aquest acord, doncs, tota una sèrie d‟inversions que s‟han
impulsat des del Partit Demòcrata, governant la Generalitat de Catalunya, amb la
taula bilateral, amb el Govern de la ciutat de L‟Hospitalet, posar-ho en valor, posarho en positiu, en que es podran resoldre moltes situacions, com arreglar escoles, i
tota una sèrie de seguits de coses que milloraran la ciutat, tant des del Govern de la
ciutat com des del Govern de la Generalitat de Catalunya.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
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Sí, bona tarda a tots els veïns i veïnes que avui estan en aquest Ple. Des del Grup
d‟Esquerra Republicana, ens donem per assabentats del dictamen número 1, 2, 3,
10 i 11. Votem a favor del 4 al 9 i també del 12 al 20.
Voldríem fer diferents consideracions sobre el dictamen número 3. És potestat
doncs, de l‟Ajuntament, escollir els seus càrrecs de confiança i assessors polítics
que cregui oportú i que marca, doncs, a nivell de llei.
Lo que sí, nosaltres no trobem bé, és lo que s‟ha fet, no amb aquest dictamen, amb
el número 3, que és el cessament d‟un càrrec de confiança, si no que es faci,doncs,
una plaça a mida per incorporar l‟estructura de treballadors funcionaris i laborals a
una persona que fins ara, estava ocupant un càrrec de confiança política en aquest
Ajuntament. Perquè al nostre entendre, això sembla que vostès, des del Govern,
vulguin incorporar a l‟estructura d‟aquest Ajuntament, de treballadors funcionaris i
laborals a persones que ocupaven càrrecs d‟assessors polítics, hipotecant
qualsevol canvi de Govern que pugui haver en aquesta ciutat, ja que tindríem que
tindre aquestes persones a l‟estructura municipal.
I sobre el dictamen número 4, sobre el Síndic, doncs, manifestar la nostra
satisfacció, Aquesta és una de les primeres mocions que va presentar Esquerra
Republicana en aquest Ajuntament, amb les esmenes, doncs, que han hagut en el
període d‟al·legacions de l‟Oficina Antifrau de Catalunya, doncs, es millora aquest
Reglament i esperem que a partir d‟ara, comenci a córrer el rellotge perquè en els
primers mesos puguem tindre una Síndica o un Síndic de greuges a la nostra ciutat
i pugui ser una persona que pugui donar aquest servei per millorar la qualitat de
vida dels nostres ciutadans i ciutadanes i també un referent per a la ciutadania i
millorar la relació entre ciutadans i l‟administració pública.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a los primeros puntos nos damos por enterados. Respecto al
número 3, pues reiterar lo que han dicho algunos grupos en este Pleno. Desde
nuestro Grupo, desde el Grupo Popular ya denunciamos hace semanas la práctica
que se venía llevando a cabo, por parte del PSC, en cuanto a plagar la estructura
municipal de personal con carnet del partido y lo que creemos es que esta práctica
lo que está llevando a cabo, es una hipoteca para cualquier gobierno futuro que
tendrá cargos importantes como cargos de confianza del PSC, introducidos en el
Ayuntamiento. Eso ya lo hemos denunciado, los denunciamos el año pasado, lo
hemos vuelto a denunciar este año, y veo que la práctica continua.
Respecto al número 4, votaremos a favor, del 5 al 8 nos abstendremos. El 9,
votaremos en contra, porque estamos de acuerdo con la mayor parte de las
inversiones que creemos necesarias para nuestra ciudad, pero no con las formas ni
con el modo en el que se financian.
El 10 y el 11 nos damos por enterados, también, y votamos a favor del resto.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí molt bona tarda. Nosaltres ens donem per assabentats de l‟1, 2,3. Votarem a
favor del 4 i del 5,6,7 i 8. Ens abstindrem del 9. Ens donem per assabentats del 10 i
de l‟11. Votarem a favor del 12 al 20.
Respecte al punt número 3. Nosotros sobre este dictamen, nos hemos hecho
algunas preguntas. Primero ¿va a tener algún cambio en sus funciones, la Sra. R.
A. o va a seguir haciendo exactamente lo mismo que hasta ahora? Y también ¿sólo
cambiará la relación laboral? Porque es bastante evidente. Nos encontramos ante
una clarísima maniobra para situar a personas de determinado color político en la
estructura del Ayuntamiento y lo hacen ustedes por fases. Primero se modifican las
condiciones de acceso para personal directivo y que puedan presentarse a las
convocatorias personas no funcionarias. Después convocan las correspondientes
plazas de personal directivo que son ganadas por las mismas que ya ocupaban
puesto de personal eventual asesor. Todo muy predecible y orquestado para
situarles, en total, alrededor de seis puestos directivos y asegurarles una buena
situación, en caso de declive electoral.
Todo ello en detrimento del funcionariado del Ayuntamiento que contempla
indignado cómo le pasan por encima, personas no funcionarias. Todo ello puede
parecer legal, pero evidentemente, no es ético, ni es de recibo.
Manifestamos nuestro rechazo ante estas prácticas y anunciamos que tomaremos
medidas pertinentes para estudiar la legalidad de dichas convocatorias y
evidentemente, con toda esta suma de números y de gente que sale y entra, ahora
tienen a disposición una plaza que seguramente pues también, dentro de poco, la
veremos ocupada por alguna persona, también adecuadamente del mismo color
político que ya nos tienen acostumbrados.
Después quería comentar también, el punto número 9. Consideramos que hay
inversiones necesarias, algunas demandadas de vecinos y vecinas desde hace
tiempo pero nuestro grupo solicita al Gobierno, una actitud propositiva de debate de
las prioridades mas allá del PIM.
Y después, sobre el punto número 11, sobre el informe trimestral de morosidad,
queremos preguntar por la causa del aumento de morosidad de los últimos
trimestres que ascienda alrededor de 473.000 euros.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. En el punto número 1 nos damos por enterados; en
el 2 también; en el 3 también; en el 4 estaremos de acuerdo, en el 5 estamos de
acuerdo, en el 6 nos vamos a abstener, en el 7 también nos abstenemos; 8 a favor;
9 a favor; 10 enterados; 11 enterados y del 12 al 20 estamos de acuerdo.
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Vamos a ver, quisiera hacer alguna consideración respecto al número 2, 3 y alguno
más, luego lo comento.
Miren, es que al final, lo venimos diciendo aquí, ya hace mucho tiempo y no es una
crítica a la persona en sí, que nada que decir, si no a los medios y a lo que hacen
ustedes. Y venimos diciendo aquí, que es malo gobernar tantos años, porque al
final, se generan estas cuestiones que venimos denunciando a lo largo de esta
andadura de nosotros, en el Pleno.
Mire, el Sr. C. P., por ejemplo, yo tengo una buena relación con él, creo que es una
buena persona pero lo cortés no quita lo valiente y creo que es un buen trabajador,
nada que decir. Pero, mire, este señor, es lo que decimos de la red clientelar que
vienen ustedes tejiendo hace pues casi cuarenta años. Alguien hablaba por aquí de
ética; ética en el PSC de L‟Hospitalet, poca, eh. Porque no tienen empacho ninguno
en seguir engordando esa red clientelar a pesar de los años. A pesar de que saben
ustedes que les critican, o sea, no tienen ningún empacho y siguen ahí.
Nada en contra de las personas, sin ninguna duda, pero sí de lo que hacen
ustedes. Grandes sueldos con el dinero de los contribuyentes, para que al final, sea
a gentes del partido socialista en la ciudad, que es lo que hacen, para que ustedes
preservando sus sillones. Lo hemos dicho muchas veces, es complicado competir
con ustedes en unas elecciones, porque la red clientelar que han montado en todos
estos años y siguen erre que erre, con dinero del contribuyente, engordándola,
pues hace partir en desventaja.
Esta crítica la he hecho ya, por enésima vez y la seguiré haciendo, cada vez que
ustedes metan la pata en estas cuestiones y lo hagan por intereses espurios,
arrimando las ascuas a sus sardinas. Eso es un poco, soslayar la democracia,
reírse de la democracia. Apuntarse tantos, a favor político con el dinero de los
contribuyentes y nada de poneros un asesor normal, sino nivel 1, que va a ganar
más que un concejal, más que algunos concejales.
Parece lamentable que sigan ustedes con esas prácticas. Nos parece lamentable,
déjenlas ya de una vez, generen un poco a favor de la política que no todos somos
iguales. Porque así nos miran a todos con el rabillo del ojo, por lo que hacen
ustedes y algunos más, no solamente ustedes. Pero yo tengo que criticar lo que se
hace aquí.
En cuanto a lo de la Sra. R. A., pues nada que decir tampoco de la persona. Pero
vuelve a abundar en lo mismo. Mire ustedes ¿recuerdan que yo les dije aquí, que
habíamos llevado al notario, los siete nombres que ustedes iban a poner a dedo?
Hemos hecho pleno al siete, hoy nos hemos enterado del último. Pleno al siete, ya
lo verá, pronto le traeré acta notarial, verán donde están todos “fil per randa”, como
se dice en catalán, puestos uno por uno. Todo obedece a lo mismo, al capricho de
ustedes y a acrecentar su red de amigos, pagado con el dinero público, que es
lamentable y vergonzoso. Ustedes de verdad, aquí han hablado de ética y yo apelo
a la ética que ustedes llevan muchos años olvidada en el baúl de los recuerdos.
Porque lamentable me da la sensación de que no corrigen.
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Siguen igual, no cambian las viejas prácticas. Por eso es bueno que entre aire
fresco en este Ayuntamiento, y de vez en cuando, cambien de gobierno los sitios,
porque es que si no esos vicios que se adquieren, es imposible combatirlos. Se
creen ustedes los amos del chiringuito, se creen los amos y majean el dinero
público como verdaderos dueños, como sean dueños de la hacienda. Entiendan
que la ciudadanía ya no quiere eso, pero claro es difícil luchar contra esa red que
ustedes siguen engordando día a día y aquí hay casos, como éstos. Y digo otra
vez, que nada en contra de las personas, sino de las formas que tiene el Partido
Socialista en esta ciudad, en seguir haciendo política.
Mire, aquí hay también un punto que nosotros vamos a estar de acuerdo, sabe por
qué?. Porque al final, lo que van a hacer ustedes es adecentar la ciudad y esa
ciudad que yo denuncio aquí muchas veces de dos velocidades, pues con estas
pequeñas inversiones, se va apaliando un poco el tema. Pero sabe qué pasa?, que
pedir un crédito hasta enero para esto, nos parece lamentable, sabe por qué?.
Porque seguramente, si quitáramos ese dinero, todos esos millones que van a pedir
y que tienen que pagar los contribuyentes con intereses, de la red clientelar que
ustedes tienen subvencionada, un montón de gente con el carnet en la boca del
Partido Socialista, en este tejido asociativo importante y en algunos casos, incluso
necesario, pero no deja de estar una parte importante de ese tejido, manipulada por
ustedes, paniaguados con las subvenciones, y a lo mejor había que mirarse
algunas subvenciones que otras, incluso yo pondría más, por ejemplo lo que pasa
con dejarse alguno fuera como son…, no somos indecibles, no?, que han dicho; no,
no hay dinero para estos señores, algo que a mí me duele la conciencia de ver que
esa gente que hace una labor social tan importante, ustedes no la tienen, porque no
son de los suyos. Y esta es la crítica que yo tengo que hacer aquí siempre y me van
a tener que soportar y aguantar, mientras que ustedes sigan con esas prácticas.
Mire estamos de acuerdo en ese punto, porque creemos que se van a hacer una
obras que son buenas, para adecentar esta ciudad, que buena falta le hace, en
algunos barrios, pero no es la forma de decir, vamos a pedir créditos, vámonos si
tiene donde sacar el dinero, esos dos millones, los saco yo de un plumazo.
Acabando con una parte de esas subvenciones que ustedes dan a los amigos. Es
duro lo que digo, señor Fran Belver, usted me va a contestar y yo estoy dispuesto a
asumir lo que usted me diga, pero no le quepa duda, no retiro ni una coma de lo
que he dicho, por mucho que usted, aquí apele a decir que si yo estoy hablando
mal de las entidades y tal, nada que decir de las entidades, sino de alguna gente
que gobierna esas entidades por intereses partidistas y se llevan mucho dinero de
esta ciudad.
Por lo tanto, creo que les invito que vayan cambiando de una vez. Vayan
cambiando de prácticas y miren más por los ciudadanos y menos por partido y por
sus sillones. Esa es la crítica que tengo que hacerles, pero machaco en hierro frío,
no hacen caso. Día tras día, vuelven ustedes a las andadas haciendo, pues lo que
hoy hemos visto aquí y vuelvo a reiterar otra vez que, como se suele decir eso, en
clave de humor, dice usted “ahora vas y lo cascas”, porque ustedes lo hacen es
decirle a las asociaciones que yo voy y digo que quiero quitar las subvenciones, no,
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no, lo que quiero hacer es un poco de justicia. A lo mejor algunas hay que darle
más, pero no las que son amigos de ustedes.
Le podría enumerar unas cuantas, pero no toca, no queremos tampoco poner en la
picota a nadie. Ustedes saben a lo que yo me refiero. Y lo que les pido es que
tomen nota y cambien esas prácticas partidistas, partidarias para aposentarse en
ese sillón que no quieren ustedes dejar nunca.
Criticábamos a las dictaduras que llevan 40 ó 50 años, pero aquí, sin calificarlo de
dictadura, obviamente, porque estamos en democracia, se está haciendo muchas
cosas parecidas, muchas cosas parecidas. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per a puntualitzar o aclarir algunes coses que sembla que
no estan prou clares. Tenim clar suposo, com a mínim, els que estem aquí, i crec
que és important que ho expliquem bé, perquè tots els que estan allà, també ho
puguin entendre, perquè desprès de sentir alguns de vostès, crec que poden tenir
una visió una mica distorsionada.
S‟ha de diferenciar, entre el que és la plantilla del personal eventual, dels càrrecs de
confiança, comunament coneguts, de la plantilla del personal funcionari o laboral de
les institucions, en aquest cas, d‟aquest Ajuntament.
El personal directiu, d‟aquesta casa, és personal funcionari o laboral que el seu
contracte, la seva relació laboral, com a tal, expira en el final de mandat.
Per tant, tots de vostès que han dit que estem hipotecant la tasca dels futurs
governs, senzillament o estan equivocats o menteixen. Depèn de si ho saben o no.
Perquè en el moment que cessa aquesta Corporació, aquest personal directiu
cessa. Per tant no s‟està hipotecant res.
Segona qüestió, l‟accés que s‟ha fet del personal directiu d‟aquesta casa, de tot el
personal directiu d‟aquesta casa, s‟ha fet a través d‟un concurs públic. Tant de bo,
tots els ajuntaments del nostre entorn, poguessin dir el mateix, tan de bo. Perquè hi
ha ajuntaments que no ho han fet així i han agafat personal directiu amb volum
multiplicat per unes quantes vegades, el què ha entrat en aquest Ajuntament, sense
aquesta convocatòria pública. Alguns companys de formacions polítiques que aquí
han dit que han entrat aquest personal directiu, insisteixo, en un concurs públic.
Altra qüestió que s‟ha dit, és que en el moviment que se ha fet del personal
eventual, càrrecs de confiança, la plantilla està esgotada. No és cert, i avui és fàcil
de veure perquè en uns dels dictàmens es dóna informació, com fem
trimestralment, al Govern central, on surt la plantilla i diu les que estan ocupades i
vacants. Per tant, avui era fàcil de comprovar. Per tant, no és cert.
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S‟ha parlat de les funcions, si les funcions d‟un lloc de treball respecte a un altre,
són les mateixes o són unes altres. Si vostès perdessin dos minuts del seu temps
en llegir-se les funcions de les fitxes descriptives, veurien, no cal que jo els hi digui,
si sí o si no, veurien si són les mateixes funcions o són unes altres que
evidentment, en llocs de treball diferent, són funcions diferents. I això és tant senzill
com llegir-se les fitxes que estan a la seva disposició dels llocs de treball.
I desprès s‟han fet altres tipus d‟afirmacions que sí que m‟agradaria, com a mínim,
rebatre algunes. Algú de vostès, deia a la gent que ens dediquem a la política ens
miren malament pel que fan vostès. A mi em sembla que ens mira malament, pel
què fa algú de vostès. Tot és opinable, tot és opinable. A vostès els hi sembla que
els miren malament a vostès, pel que fem nosaltres, i a mi, em miren malament, pel
què fa algú de vostès en aquest Ajuntament.
Desprès, una confusió, que dos anys desprès d‟haver iniciat el mandat, per
regidors, regidores, que han iniciat la seva singladura en aquest mandat i que per
tant, l‟administració, no és un tema fàcil, és complexa, però que dos anys desprès,
jo crec que valdria la pena que sapiguem, no és el mateix pagar inversions que
pagar despesa corrent. Per tant, per fer inversions que tenen un període
d‟amortització a llarg termini, es fa a través de crèdit, no es fa a través de la
despesa corrent. I això, hores d‟ara, dos anys desprès d‟haver iniciat el mandat, ho
hauríem de saber.
Finalment, miri, parlar d‟ètica o no ètica, nosaltres tot el què fem, tot, és amb
absoluta transparència. Ho portem en els òrgans del Govern, ho presentem, ho
sotmetem a votació, cadascú, evidentment, es posiciona com considera, ho
publiquem amb absoluta transparència que hi ha grups que diuen, escolti és que no
estem d‟acord amb allò que fan, faltaria més. És lògic que coses que fa un Govern
d‟un determinat partit, d‟unes determinades formacions polítiques no estigui d‟acord
amb el què altres formacions polítiques plantegen. Lògicament, per això hi ha una
diversitat de formacions. Però això no ho converteix ni en ètic ni en no ètic. Perquè
si no és ètic, què volen dir?. Nosaltres en aquesta administració, ens hem sotmès,
ens sotmetem i ens sotmetrem sempre, a la absoluta transparència i a l‟absoluta
auditoria, no només econòmica, si no organitzativa, funcional i de procediments que
calgui, sempre, sempre ho fem i sempre ho farem. I que jo sàpiga hores d‟ara, no
crec que ningú pugui dir res de com es fan les coses en aquesta organització.
Per tant, discrepar, faltaria més, sempre que vulguin i per tot allò que considerin.
Menystenir la tasca de segons qui?, això ja és més dubtós i posar l‟accent en que
en aquesta casa les coses no es fan d‟acord amb la norma o que no es fan
èticament correctes, hem sembla que això sí que és posar en qüestió coses que no
són certes. Senzillament, que no són en absolut certes.
Per tant, la plantilla funcionària o laboral directiva d‟aquest Ajuntament,
absolutament acotada amb el número de places, absolutament acotada. Estem
parlant de la segona ciutat de Catalunya que té una plantilla de personal directiu de
set persones, no de setanta, eh?, set. Set persones de personal directiu que
cessen, en el moment que cessa aquesta Corporació. Per tant, no s‟hipoteca cap
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futur govern. El què es fa és acompanyar la gestió del Govern municipal i assumir
responsabilitats. Perquè una cosa és assumir responsabilitats i altra és fer
declaracions i aquí es fan moltes declaracions i s‟assumeixen poques
responsabilitats. Aquí tothom assumeix responsabilitats, per tant, aquest personal
directiu, també està assumint responsabilitats.
El personal eventual és personal que vam aprovar en el primer Ple d‟organització
d‟aquest mandat municipal, al juny del 2015, que no s‟ha tocat en el seu nombre
total amb una sola plaça i amb aquest personal eventual, hores d‟ara, encara hi ha
alguna plaça lliure. Que si estiguessin totes ocupades, no passa res, perquè és una
plantilla per a què pugui estar ocupada i que vam aprovar en aquest Ple, al juny de
2015.
Per tant, posar l‟ombra de dubtes respecte de les funcions de cóm es fa i del què no
es fa. Jo el què els hi demanaria a vostès és rigor a l‟hora de plantejar els temes. El
personal directiu, a través de concurs públic, a través de concurs públic i aquest
personal directiu, que acompanyarà la tasca d‟aquest govern en el nivell màxim de
l‟organització, acaba les seves funcions amb l‟expiració del mandat.
Per tant, no s‟està hipotecant ni futurs governs, ni en aquesta administració, ni res
per l‟estil.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El Sr. Belver decía que cesan automáticamente los cargos directivos y creo que no.
Que tiene que haber un dictamen con tres meses de antelación y además, esos
cargos directivos, en todo caso, tienen derecho a una indemnización. Cosa que si
es personal eventual, no tienen derecho a ello. O sea, es cesado automáticamente
y entonces no tienen derecho, solamente al finiquito, que yo recuerde, vaya.

SR.GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Bueno yo he escuchado decir, algunas de las cosas que dice el Sr.
Fran Belver, obviamente tienen coherencia. Coherencia en su modo de pensar, en
su modo de verlo como gobierno y como quien hace el uso espurio que yo he dicho
de esos medios, de esas cuestiones y esas posibilidades que tiene el Gobierno.
Mire, el tema de la ética, es algo que no se puede medir, cada uno tiene, la que
tiene y por ejemplo, usted puede ver una cosa, para usted parecerle que es ética y
a mí no, y a la ciudadanía quizás menos.
Yo creo que no es ético que una persona que va en las listas, que no sale, que es
de ustedes, que tiene el carnet socialista y demás y que ha estado trabajando con
ustedes y que lleva un montón de tiempo ahí, y que luego lo estás viendo en las
casetas, poniendo carteles, repartiendo publicidad del partido y tal, pues acabe en
los puestos que acaba. Eso había que tener un poco de cuidado, siendo asesor de
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primer nivel y demás. Esto es, se llama enchufismo. Eso para mí, no es ética y
tienen ustedes un montón de personas así.
Que no les podemos negar a nadie, por tener el carnet socialista, el que pueda
tener acceso a un trabajo, pero de la forma que viene y cómo se ha hecho, sí que
es falta de ética. “Yo…, no te preocupes tu…, nos vamos a presentar, si no sale,
tranquilo ya te buscaremos sitio.., ya estarás y cobrarás un sueldo importante, por
encima de la media, por mucho de lo que cobra un trabajador normal, sesenta y
cuatro o setenta mil y pico de euros..”.
Oiga, esto para usted, pude estar dentro de la ética, para nosotros no. Cada uno
tiene un concepto y un, en fin, y un escalón de ética más alto o más bajo. Para
nosotros, pues seguramente es una falta ética y para ustedes no. Está dentro de su
lógica porque lo vienen haciendo siempre, lo ven como una cosa natural, algo
normal.
Y eso es lo que le quería decir. En cualquier caso, agradezco el tono con que usted
nos ha hablado, diciéndonos y explicándonos cosas. Con unas cosas podemos
estar de acuerdo y otras no.
Mire es verdad, y yo no le he dicho, eh. No sé quién otro grupo lo habrá dicho, que
cesan, estos señores cesan, cuando cesa el Gobierno, eso es cierto, nadie lo
puede negar, yo no he hecho esa crítica.
Pero, oiga, no es menos cierto que los concursos están hechos a imagen y
semejanza de las personas que ustedes quieren que entren, es que no hay más
que verlo. Pero fíjese ¿es baladí que nosotros acertáramos en los siete, antes de
que se presentaran? ¿es baladí?, o algo nos hacía pensar que ustedes harían eso
a imagen y semejanza. Eso también es un tema de ética.
Pero en fin, ya veremos, ¿porque sabe qué digo?, que doctores tiene la iglesia y no
lo tome a tono de amenaza. Vamos a ver, si todo cumple legalmente los requisitos.
Lo vamos a ver y si fuera así, al margen de la ética que tiene la que tiene para
nosotros, pues nos callaremos, pero la ética no. Cada uno tiene la que tiene, Sr.
Fran Belver y le agradezco, el tono en que usted ha contestado. Le verdad que
esperaba que fuera mucho más agrio. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Yo no tengo por costumbre ser agrio, al menos lo intento, pero intento también
llamar a las cosas por su nombre y usted ha dicho, Sr. García, ahora ya se lo digo a
usted directamente, usted ha dicho una cosa que me parece grave: enchufismo.
No mire, el personal eventual, si se refiere a ese, es personal, cargos de confianza
de libre designación que han de cumplir unos requisitos, x, si usted, encuentra una
sola persona nombrada que no cumpla los requisitos, lo dice. Pero es que no hay
ninguno que no los cumpla. Y en el tiempo que en esta casa se ha nombrado
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personal eventual, jamás, ha habido ningún nombramiento que se pudiera repudiar
porque no cumpliera los requisitos, nunca.
Luego, claro si cuando dice enchufismo, se está hablando del personal directivo,
oiga insisto, se ha hecho una convocatoria pública y se han seguido unos
procedimientos de selección.
Mire si usted me dice, que yo quiero verlo, eh, lo del acta notarial de la que usted ha
blandido un par de veces, yo quiero ver que ha acertado todos. Si ha acertado
todos, estaré absolutamente satisfecho con los procesos de selección. Porque
quiere decir, que tanto ustedes como nosotros, coincidimos en que hemos
seleccionado a los mejores, tenemos coincidencia en el sistema de selección. Eso
me parece bien.
Con lo cual, claro, eso quiere decir, oiga mire, es que si es como si usted me dice
que sabe quién va a ganar el balón de oro en la próxima edición de la UEFA. Sí,
claro, seguro que desgraciadamente para todos nosotros, no será ningún futbolista
del Centre d‟Esports de L‟Hospitalet, desgraciadamente, claro y mire, a lo mejor
podemos fallar porque no sabemos si será o Messi o Ronaldo, que últimamente
parece que es la duda, pero ya está.
A partir de ahí, todo lo demás, el debate sobre la ética, si su ética, si mi ética. Mire,
la ética seguramente que tiene límites y que cada uno tiene la suya, pero en
determinadas cuestiones, cuando hablamos de administración pública, creo que la
ética sí que tiene unos ciertos límites. Y yo estoy convencido de que la acción de
este Gobierno, en ningún momento, se sale fuera de ese marco de ética exigible a
un Gobierno, en una Administración Pública. Estoy absolutamente convencido y
eso usted sabe que lo hemos hablado más de una vez.
Con lo cual, mire la comparación de los gobiernos, si llevan más tiempo, si llevan
menos tiempo?. Hay una diferencia que parece que no, pero a nosotros nos parece
relevante y es que cada cuatro años, hay elecciones y cada cuatro años
sometemos todos, nuestras propuestas, nuestra acción de gobierno de oposición al
conocimiento público y el conjunto de ciudadanos y ciudadanas de L‟Hospitalet,
decide, democráticamente, quién quiere que, no los próximos quince o veinte años,
sino que los próximos cuatro años les gobiernen.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat els punts fins al número 20, i passem a la segona part del
Ple.

SRA. SECRETARIA
Només falta el posicionament del Grup Municipal de la CUP-Poble Actiu, dels punts
12 al 20.

…/…

14

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Abstenció a tots.

SRA. ALCALDESSA
Passem a la segona part del Ple.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE
L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2
D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL
PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ. (2ON. TRIMESTRE 2017).
(EXP. 4180/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa, en compliment del que preveu l‟art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l‟administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement
L‟informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 30 de juny de 2017, signat per l‟assessora jurídica de recursos humans
amb el vist i plau de la Directora de Serveis d‟Hisenda i Recursos Generals,
Programació i Pressupostos, que posa de manifest que aquest Ajuntament
compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del personal
eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D‟AQUEST
INFORME
El Ple de l‟Ajuntament, en sessió de data 25 d‟octubre de 2016, va acordar
l‟aprovació inicial del pressupost per a 2017, el règim retributiu i la plantilla de
personal al servei de l‟Ajuntament, que inclou el personal eventual, integrat per 24
llocs de treball. Acord que va ser declarat aprovat definitivament, en data 21 de
novembre de 2016, mitjançant resolució núm. 10186/2016, de 13 de desembre i
que es va publicar al BOP d‟1 de desembre de 2016 i rectificació d‟errors de 2 de
gener de 2017.
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La Junta de Govern Local, en sessió de data 31 de gener de 2017, va aprovar
l‟adequació del catàleg de llocs de treball de personal eventual a la plantilla
d‟aquest personal que acompanyava als pressupostos municipals per a 2017,
aprovada definitivament el 21 de novembre de 2016, acord que va ser publicat al
DOGC núm. 7309, de 15 de febrer de 2017 i BOP de data 16 de febrer de 2017.
L‟article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de las bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s‟hauran d‟ajustar les dotacions del
llocs de treball del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població
superior a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en
les seves plantilles llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà
excedir el dels regidors de la Corporació Local.
La xifra oficial de població d‟aquest municipi aprovada pel Reial Decret 636/2016,
de 2 de desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del padró municipal referida a l‟1 de gener de 2016 és de 254.804
habitants i, en conseqüència, per aplicació de l‟art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General el número de regidors que integren
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l‟ establert a l‟article 104 bis,
punt 6, que determina que el President de l‟Entitat Local informarà al Ple amb
caràcter trimestral del compliment del que es preveu en aquest article,
S‟INFORMA
1.- La plantilla i relació de llocs de treball vigent de personal eventual es la següent:
DENOMINACIÓ

ADSCRIPCIÓ

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

OCUPADES VACANTS SUMA
7

1

8

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CUP

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal C's

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ERC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PSC

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal PP

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal CiU

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Grup Municipal ICV-EUiA-Pirates

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Vacant

0

1

1

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

0

1

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

4

0

4
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ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic i Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea de Benestar i Drets Socials:
Regidoria Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea Territorial- Dte. VI

1

0

1

4

0

4

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

Àrea Alcaldia -Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic i Ocupació

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea de Benestar i Drets Socials:
Regidoria Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 2

Àrea d'Espai Públic Habitatge
Urbanisme i Sostenibilitat

1

0

1

7

0

7

ASSESSOR/A DE NIVELL 3
ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'Espai Públic Habitatge
Urbanisme i Sostenibilitat

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials:
Regidoria de Govern d'Igualtat i
Benestar Social

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials:
Regidoria Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials:
Regidoria Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea de Benestar i Drets Socials: Servei
de Salut

1

0

1

22

2

24

TOTAL

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel ple en
sessió de 19 de juny de 2015, publicades al BOP de 3/07/2015 i al DOGC 6902 de
30/06/2015 per als respectius llocs de treball, però al Ple de l‟Ajuntament en sessió
de 21 d‟octubre de 2016, va acordar l‟increment de la retribució del personal
eventual amb efectes d‟1 de gener de 2016, acord que va ser publicat al DOGC
núm. 7241 de 7 de novembre de 2016 i al BOP de 9 de novembre de 2016.
3.- A data d‟avui, l‟Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l‟article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases
del Règim Local, al estar integrada la plantilla d‟aquest personal per un total de 24
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places, inferior al nombre de regidors que es de 27.”
El Ple de l‟Ajuntament, amb el Dictamen previ de la Comissió permanent de
presidència:
ÚNIC: Es dóna per assabentat de l‟informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l‟obligació legal prevista per a l‟Alcaldia a l‟art. 104.bis apartat 6 de la
Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i el número de
llocs de treball reservats a personal eventual es farà públic a la seu electrònica de
l‟Ajuntament i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L’ALCALDIA 5274/2017, DE 28 DE JUNY, RELATIU AL NOMENAMENT DE
PERSONAL EVENTUAL. (EXP. 4180/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l‟Alcaldia número 5274/2017, de 28 de juny, que literalment diu:
“DECRET DE L‟ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR PERSONAL EVENTUAL
Atès que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de
juny de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l‟article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l‟article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l‟article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s‟aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l‟article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d‟abril de
l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic.
Atès que el Ple de l‟Ajuntament a l‟aprovar els Pressupostos Municipals pel 2017,
va aprovar la Plantilla de personal eventual, que va quedar de la següent manera:
 1 Assessor/a de l‟Alcaldia
 4 Assessor/a Nivell 1
 4 Assessor/a Nivell 2
 7 Assessor/a Nivell 3
 8 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 competència pel nomenament del personal eventual de confiança o
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assessorament especial tenint en compte les característiques i retribucions
aprovades pel Ple Municipal.
Atès que per decrets de l‟Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015, de 19 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal per diferents llocs de treball
com a personal eventual.
Atès que actualment restarien vacants els següents llocs de treball de personal
eventual:



1 lloc de treball d‟Assessor/a Nivell 1
1 lloc de treball d‟Assessor/a de grups municipals.

Atès que aquesta Alcaldia ha demanat que s‟iniciïn els tràmits per nomenar un
Assessor/a nivell 1, adscrit al districte VI Bellvitge-Gornal.
Vist l‟informe de l‟assessoria jurídica.
Vist l‟informe de la directora de serveis d‟Hisenda i Recursos Generals,
Programació i Pressupostos en relació a la situació de la plantilla de personal
eventual amb data 12 de juny de 2017.
Fent ús de les facultats que en confereixen els articles 104.2 de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, reguladora de les bases de 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 1, amb les característiques, retribucions
brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual al senyor,
1.- C. P. L.
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la
Plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:


1 lloc de treball d‟Assessor/a de grups municipals

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada tindrà efectes amb data
de la presa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979, de 5 d‟abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de
la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present
resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes d‟incompatibilitats o
activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els
articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l‟Ajuntament
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de L‟Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d‟alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes de la presa de
possessió del seu càrrec.
Sisè.- Donar compte al Ple de l‟Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè.- Carregar la despesa que comporta l‟acord primer, a l‟aplicació pressupostària
02.9222.110.00.00 dels Pressupostos Generals d‟aquest Ajuntament per aquest
any 2017.
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‟article 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 la persona nomenada, a l‟àrea Territorial
(Districte IV), a la Gerència Municipal, a la Secretaria General del Ple, a la
Intervenció Municipal, a la Tresoreria, i al Servei de Recursos Humans i als grups
municipals, als efectes legals oportuns.”
ACORD 3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
5474/2017, DE 5 DE JULIOL, RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL. (EXP. 4180/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l‟Alcaldia número 5474/2017, de 5 de juliol, que literalment diu:
“DECRET DE L‟ALCALDIA QUE RESOL CESSAR A M. R. A. M. COM A
PERSONAL EVENTUAL.
Atès que mitjançant decret de l‟Alcaldia núm. 5534/2015, de 19 de juny, es va
nomenar a M. R. A. M., com a personal eventual, Assessora de l‟Alcaldia.
Atès que la senyora M. R. A. M., ha presentat renúncia com a personal eventual,
del seu càrrec com a Assessora de l‟Alcaldia, amb efectes 28 de juny de 2017 com
a conseqüència de la seva contractació com a Directora del Gabinet d‟Alcaldia, per
acord de la J.G.L. de 27 de juny de 2017.
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Atès que l‟ article 104 de la llei 7/1985, de 2 d‟ abril, reguladora de les bases del
règim local disposa que el cessament del personal eventual és lliure i correspon a l‟
Alcalde o President de l‟ Entitat Local corresponent.
Atès que l‟article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, determina que
el cessament d‟ aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del
mandat corporatiu. Aquesta atribució s‟ ha de fer mitjançant decret de l‟ Alcalde o
President de l‟ entitat del qual s‟ ha de donar compte al Ple.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de Recursos Humans.
DISPOSO:
Primer.- CESSAR, a M. R. A. M. del seu càrrec d‟Assessora d‟Alcaldia, com a
personal eventual, amb efectes del dia anterior a la signatura del contracte d‟alta
direcció com a directora del Gabinet d‟Alcaldia.
Segon.- En conseqüència, amb el cessament anterior, restarien vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:
1 lloc d‟Assessor/a d‟Alcaldia
1 lloc d‟Assessor/a de grups municipals
Tercer.- Donar compte al Ple de l‟Ajuntament, en la propera sessió que es celebri,
als efectes legals oportuns.
Quart.- PUBLICAR aquest acord en el BOPB i el DOGC, 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.
Cinquè.- NOTIFICAR el present decret a la persona interessada, a l‟AlcaldiaPresidència, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General, a la
Tresoreria General, al Servei de Recursos Humans, a la Gerència Municipal i als
grups municipals als efectes legals oportuns.”

ACORD 4.- PER A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ
DEFINITIVA DEL REGLAMENT ORGÀNIC DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA
CIUTADANIA DAVANT L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT:
SÍNDIC/A
I
COMISSIÓ
DE
SUGGERIMENTS
I
RECLAMACIONS.
(EXP.3613/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
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David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots
d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació, i per tant,
va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l‟article 123.2 de la llei
7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que l‟Ajuntament Ple en sessió de 25 d‟abril de 2017, va aprovar inicialment el
Reglament Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions, el
qual va estar sotmès a exposició pública per mitjà d‟anuncis al DOGC número 7364,
de 8 de maig de 2017 i al BOPB de 9 de maig de 2017, al Tauler de l‟Ajuntament, al
diari “El Periódico” de 10 de maig de 2017, així com a la pàgina web municipal.
VIST que el termini d‟exposició pública de 30 dies hàbils ha tingut lloc durant el
període compres entre el 10 de maig i el 21 de juny de 2017, ambdós inclosos.
VIST que figura incorporat a l‟expedient el certificat del Vicesecretari-Secretari
Tècnic accidental de la Junta de Govern Local, de 26 de juny de 2017, en el qual es
fa constar que durant el termini d‟exposició pública només es van presentar
al·legacions i/o suggeriments per l‟Oficina Antifrau de Catalunya, mitjançant escrit
de 20 de juny de 2017, registrat d‟entrada en aquest ajuntament el dia 21 de juny de
2017, amb el núm. 50867.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple de 4 de juliol de 2017 (LH 17/2017).
VIST que la Comissió redactora del reglament en sessió d‟11 de juliol de 2017,
segons l‟acta que consta a l‟expedient, ha informat favorablement la redacció
definitiva del reglament a la vista de la resolució de les observacions i suggeriments
presentats en el termini d‟al·legacions.
ATÈS que de conformitat amb el que preveu l‟article 123.1 c) de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, correspon al Ple l‟aprovació i
modificació dels reglaments de naturalesa orgànica i que tindran en tot cas aquest
caràcter, entre d‟altres, la regulació de la Comissió especial de Suggeriments i
Reclamacions i la resta d‟òrgans complementaris de l‟organització municipal.
El Ple, a proposta de l‟Alcaldessa, en exercici de les facultats que li atorga l‟article
124.4 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local i amb el
dictamen previ de la Comissió permanent de Presidència,
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ACORDA:
PRIMER.- RESOLDRE les observacions i suggeriments formulats en l‟escrit
d‟al·legacions del 21 de juny de 2017 per l‟Oficina Antifrau de Catalunya, al
Reglament Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions, a la
vista de l‟informe jurídic de la Secretaria General del Ple i a les consideracions de la
Comissió redactora del reglament, als que fa referència la part expositiva d‟aquest
acord, en el sentit següent:
1. Desestimar el que es formula en relació a la lletra b) de L’ARTICLE 1 que
proposa substituir els termes “dels veïns i els ciutadans i les veïnes i les
ciutadanes” pel de “particulars”, per considerar que substituir els actuals termes
pel de particulars desdibuixa la finalitat última dels òrgans de defensa de la
ciutadania objecte de regulació, i obliga a replantejar l‟esquema regulatori del
reglament.
2. Estimar el que es formula en relació a la lletra b) de L’ARTICLE 3 que
proposa enumerar altres ens i subjectes que s’entenen compresos en l’àmbit
subjectiu d’aplicació del reglament i amb aquesta finalitat es dona nova redacció
a aquest apartat amb el text que figura a continuació en el reglament que s‟aprova
definitivament.
3. Desestimar el que es formula en relació a la lletra b) de L’ARTICLE 7 que
proposa exigir altres requisits tècnics i objectius que assegurin els mèrits
professionals necessaris, així com l’adequada experiència i aptituds per tal de
desenvolupar el càrrec de Síndic/a, ja que la previsió reglamentària compleix les
determinacions de l‟art. 59.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, que aprova
el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i coincideix amb
les previsions de la Llei 24/2009, de 23 de desembre, del Síndic de Greuges de
Catalunya.
4. Estimar el que es formula en relació a la lletra h) de L’ARTICLE 7, que
proposa que el tràmit d’intervenció de les persones candidates en la sessió
del Consell de Ciutat sigui preceptiu, i amb aquesta finalitat es dona nova
redacció a aquest apartat amb el text que figura a continuació en el reglament que
s‟aprova definitivament.
5. Estimar el que es formula en relació a l’apartat 2on de L’ARTICLE 10, lletra b),
que proposa introduir els deures de formular, la persona que hagi d’ocupar el
càrrec de síndic/a, declaracions d’activitats i interessos, i amb aquesta finalitat
es dona nova redacció a l‟apartat 1 de l‟art.10, en lloc del suggerit 10.2.b), per
coherència amb l‟esquema regulatori del reglament, amb el text que figura a
continuació en el reglament que s‟aprova definitivament.
6. Estimar el que es formula en relació a l’apartat 1er de L’ARTICLE 12, que
proposa introduir entre les causes de cessament, la d’un eventual exercici de
les funcions de forma greument negligent i la motivació en cas de cessament
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lliure de l’apartat 5 del mateix article, i amb aquesta finalitat i amb aquesta
finalitat es dona nova redacció als apartats 1 i 5 de l‟art.12, amb el text que figura a
continuació en el reglament que s‟aprova definitivament.
7. Desestimar el que es formula en relació a l’apartat 1er de L’ARTICLE 22, que
proposa que les sessions de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions
tingui caràcter públic, atesa les funcions que té encomanades aquest òrgan.
8. Estimar el que es formula en relació a l’apartat 2on de L’ARTICLE 23, que
proposa l’adopció de les mesures adients de difusió pública de la celebració
de les sessions de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, i amb
aquesta finalitat es dona nova redacció l‟apartat 4 de l‟article 21, en lloc del suggerit
23.2, per coherència amb l‟esquema regulatori del reglament, amb el text que figura
a continuació en el reglament que s‟aprova definitivament.
9. Estimar el que es formula en relació a L’ARTICLE 44, en relació a la
possibilitat que la Comissió de Suggeriments i Reclamacions emeti eventuals
informes extraordinaris, de conformitat amb l’art. 132.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, i amb aquesta finalitat es modifica l‟enunciat del Títol V del reglament,
s‟introdueix un nou article 45 “informes extraordinaris” i es renumeren els articles
posteriors, amb el text que figura a continuació en el reglament que s‟aprova
definitivament.
10. Estimar el que es formula per a introduir una DISPOSICIÓ FINAL relativa a
preveure el règim legal supletori aplicable a la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions i amb aquesta finalitat s‟introdueix una nova disposició final tercera,
amb el text que figura a continuació en el reglament que s‟aprova definitivament.
SEGON.- APROVAR DEFINITIVAMENT EL REGLAMENT ORGÀNIC DE
DEFENSA DE LA CIUTADANIA DAVANT L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE
LLOBREGAT: SÍNDIC/A I COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS,
amb el text que figura a continuació el qual incorpora les modificacions, al que es va
aprovar inicialment, derivades de les al.legacions estimades de conformitat amb
l‟apartat anterior d‟aquest acord:
“REGLAMENT ORGÀNIC DELS ÓRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA
DAVANT L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT: SÍNDIC/A I
COMISSIÓ DE SUGGERMIENTS I RECLAMACIONS.
PREÀMBUL
La reforma de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local
per mitjà de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la modernització
del Govern Local, va incorporar a l‟ordenament jurídic el Títol X que regula el règim
d‟organització i funcionament dels municipis de gran població, règim especial que
s‟aplica directament als municipis que compleixen els requisits de l‟art. 121
d‟aquesta norma bàsica local.

…/…

24

El ple d‟aquesta corporació en sessió de 20 de desembre de 2011 va aprovar el
Reglament Orgànic del Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, publicat al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona el 12 de gener de 2012, el qual
determina a l‟art. 63 la composició de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions,
que és un òrgan d‟existència obligatòria per als municipis de gran població, de
conformitat amb l‟art. 132 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local, que té com a missió la defensa dels drets dels veïns i de les veïnes
davant l‟administració municipal, atenent especialment a la supervisió de l‟activitat
de l‟administració municipal en relació a les queixes i les deficiències observades en
el funcionament dels serveis municipals, així com les recomanacions i els
suggeriments en relació al funcionament d‟aquests serveis.
Per la seva banda la legislació de règim local de Catalunya determina la possibilitat
de la creació de la figura del/de la síndic/a municipal de greuges, dins dels òrgans
complementaris de l‟administració municipal. Aquesta institució també gaudeix de
reconeixement en l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya quan al seu art. 78.4 reconeix
la possibilitat d‟establir relacions entre el/la Síndic/a de Greuges de Catalunya i
els/les síndics/ques i defensors/es locals.
La figura del/ de la síndic/a de greuges està també contemplada a la Carta Europea
de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat, que al seu article XXVII el configura
com a mecanisme de garantia dels drets humans de proximitat. La carta va ser
signada públicament i oficial el 18 de maig de 2000 a la ciutat de Saint Denis, i va
ser ratificada pel Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, en sessió de 26
de juliol de 2000.
El/La síndic/a esdevé una formula democràtica de control de l‟activitat de
l‟administració municipal i la configuració de la seva elecció un mecanisme més de
promoció de la democràcia participativa a la ciutat. La seva incorporació suposa un
apropament de l‟administració a la ciutadania amb l‟objectiu de la millora global del
funcionament de l‟ajuntament i d‟una eficaç prestació dels serveis públics.
Ambdues figures, la Comissió prevista a l‟art. 132 de la Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local i el/la síndic/a municipal de l‟art. 59 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, tenen com a missió la defensa dels drets dels/ de les
veïns/es davant l‟administració municipal, si bé la tradició del dret comparat en el
cas dels ombudsman va dirigida a la garantia i prevenció dels drets humans de
proximitat.
D‟altra banda les novetats que incorporen les recents lleis de transparència i de
procediment administratiu envers l‟observança dels principis de la bona regulació en
l‟elaboració de les normes, comporten la necessitat d‟efectuar l‟avaluació normativa,
tant des de la vessant de la seva adaptació als principis de la bona regulació, com
de la comprovació de la mesura en que les normes en vigor han assolit els objectius
previstos i si estaven justificades i correctament quantificades les carregues i els
costos que en elles s‟imposen. Aquest reglament, davant la manca de concreció
legal en relació a l‟administració local, tant de l‟òrgan que té la missió d‟efectuar
aquesta avaluació normativa com del procediment per a la seva aprovació, preveu
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que sigui la Comissió de Suggeriments i Reclamacions l‟òrgan que elabori i tramiti
el preceptiu informe d‟avaluació normativa.
Per això aquesta norma de caràcter orgànic va dirigida a regular, en l‟exercici de
l‟autonomia de l‟organització municipal, la configuració orgànica de la defensa dels
drets dels ciutadans i de les ciutadanes en relació al funcionament de
l‟administració municipal de L‟Hospitalet de Llobregat, regulant la figura del/de la
Síndic/a, característica del règim local de Catalunya, i la Comissió de Suggeriments
i Reclamacions, òrgan d‟existència obligatòria en el règim jurídic de l‟organització
dels municipis de gran població.

TÍTOL PRELIMINAR.- DISPOSICIONS GENERALS.
Article 1. Objecte i naturalesa jurídica del present reglament.
a. Aquest reglament té per objecte establir i regular, en exercici de l‟autonomia
organitzativa d‟aquest ajuntament, els òrgans de defensa de la ciutadania del
municipi de L‟Hospitalet de Llobregat: el/la Síndic/a Municipal de Greuges i la
Comissió de Suggeriments i Reclamacions.
b. Aquests dos òrgans seran els encarregats, dins de l‟organització municipal, de
la defensa dels drets e interessos dels veïns i els ciutadans i de les veïnes i les
ciutadanes davant l‟administració municipal. Així mateix exerciran la resta de
facultats que li atribueix aquest reglament.
c. La dotació econòmica necessària per al funcionament d‟aquests òrgans
municipals comptarà amb una partida específica en el pressupost de l‟ajuntament.
d. El reglament te naturalesa de reglament orgànic i es dicta en exercici de la
potestat d‟autoorganització municipal, amb la finalitat de desenvolupar les
previsions de l‟art.132 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local i els arts. 48.2, 49 i 59 del Decret Legislatiu 2/2003, d‟abril, que aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i 130 de la Llei
39/2015, d‟1 d‟octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques.
Article 2. Aplicació e interpretació d’aquest reglament.
a. L‟organització i funcionament del/de la Síndic/a i de la Comissió de
Suggeriments i Reclamacions es regirà per les determinacions del present
reglament, les quals seran d‟aplicació preferent llevat de l‟existència de normes de
rang superior d‟obligat compliment.
b. Correspon al Ple, prèvia la petició raonada del/de la Síndic/a de Greuges, dictar
les instruccions que interpretin, en cas de dubte o discrepància, les disposicions
contingudes en el present reglament.
Article 3. Àmbit funcional i territorial.
a. El present reglament orgànic és d‟aplicació exclusiva al/a la Síndic/a de Greuges
i a la Comissió de Suggeriments i Reclamacions de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat, i en conseqüència l‟àmbit territorial de la seva actuació coincideix amb el
terme municipal i l‟àmbit funcional amb aquesta administració municipal.
b. Als efectes de delimitar l‟àmbit funcional en aquest reglament, s‟entén per
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administració municipal: els ens que integren el sector públic local de l‟ajuntament
de L‟Hospitalet i el seu sector institucional, així com els organismes, entitats
públiques i privades que presten serveis municipals que es concreten a l‟art. 6.3
d‟aquest reglament.
Article 4. Precisions terminològiques.
Als efectes d‟aquest reglament:
a. Es qualificarà com a greuge qualsevol reclamació relativa al funcionament de
l‟administració municipal o dels serveis municipals que al·legui en la seva
formulació o que s‟apreciï en la seva qualificació, que comporta una violació dels
drets fonamentals o de les llibertats públiques constitucionalment i estatuària
protegides.
b. S‟entendrà com a queixa qualsevol reclamació relativa als retards, les
desatencions o les deficiències en el funcionament de l‟administració municipal o
dels serveis municipals.
c. S‟entendrà per suggeriment qualsevol observació o demanda ciutadana relativa
a la millora dels serveis i/o de l‟administració municipal.

TÍTOL I.- DEL/DE LA SÍNDIC/A DE GREUGES MUNICIPAL
Article 5. Denominació.
La institució del/de la síndic/a municipal de greuges de la ciutat de L‟Hospitalet de
Llobregat rebrà la denominació de “Síndic/a de Greuges de L‟Hospitalet”.
El/La síndic/a no està subjecte a cap mandat imperatiu, no rep instruccions de cap
autoritat i compleix les seves funcions amb autonomia, segons el seu criteri i en els
termes recollits en el present reglament.
Article 6. Funcions.
1. Correspon al/a la síndic/a, especialment, la defensa dels drets fonamentals i les
llibertats públiques de la ciutadania del municipi.
2. El/La síndic/a municipal de greuges gaudeix d‟autonomia, independència i
objectivitat en el compliment de les seves funcions de supervisió de l‟administració
municipal.
3. A tal efecte podrà supervisar, no tan sols a iniciativa de tercers sinó també per
pròpia iniciativa, les accions i omissions relacionades amb l‟administració i els
serveis municipals que portin a terme els següents ens:
a. L‟ajuntament.
b. Els organismes dependents o vinculats a l‟administració municipal.
c. Les empreses publiques de capital totalment o parcial municipal que prestin
serveis municipals.
d. Les empreses privades que gestionin serveis per compte de l‟administració
municipal.
e. Les empreses o entitats que rebin subvencions, ajuts o recursos municipals
destinats a la prestació d‟activitats o serveis municipals.
f. Tots aquells organismes que exerceixin per delegació competències locals, en
l‟àmbit d‟aquesta delegació.
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Article 7. Nomenament.
El/la Síndic/a Municipal de Greuges de L‟Hospitalet és nomenat pel Ple, prèvia la
tramitació del següent procediment:
a. Per mitjà de Decret de l‟alcaldia s‟iniciarà el procediment per a la designació del/
de la Síndic/a, el qual determinarà el calendari de les actuacions a portar a terme
per designar la persona que ha d‟ocupar el càrrec. El termini màxim previst per a la
tramitació no podrà superar 3 mesos; si bé, podrà ser objecte de pròrroga, per la
meitat d‟aquest termini, en els supòsits previstos en la legislació de procediment
administratiu,
b. Les diferents candidatures es presentaran, dins del termini previst al calendari,
en el model aprovat pel ple municipal, junt amb els documents que acreditin que es
compta amb l‟aval d‟ almenys 15 entitats. El requisit d‟aquest aval no s‟exigirà quan
el/la candidat/a sigui Síndic/a en exercici i es presenti a la seva reelecció.
c. Seran requisits per acreditar correctament avalada una candidatura:
 Que les entitats que li donen suport figurin inscrites en el registre municipal
d‟entitats a 31 de desembre de l‟any anterior al Decret que inicia el procediment.
 Que aquestes entitats no avalin a més d‟una candidatura.
 Que no tinguin la condició de partit polític.
 Que les entitats que avalen la candidatura comptin, en el seu conjunt, amb un
número total de socis no inferior a 1.200.
d. L‟escrit de presentació de la candidatura, s‟acompanyarà també del document
acreditatiu de l‟acceptació de la persona candidata i del seu currículum, així com de
la resta de documentació destinada a acreditar el compliment dels requisits que per
al nomenament com a síndic/a exigeix aquest reglament.
e. Als efectes de donar compliment a la normativa sobre protecció de dades
personals, la persona candidata haurà d‟omplir un formulari curricular pel qual
s‟autoritza expressament a fer públiques, per qualsevol mitjà, les dades que s‟hi
continguin amb la finalitat de tramitar el procediment de designació.
f. Finalitzat el termini de presentació de candidatures, i esmenades, si s‟escau, les
deficiències, l‟alcaldia previ informe vinculant d‟idoneïtat de la Junta de Portaveus,
dictarà Decret que declararà la llista provisional de les persones candidates
admeses a ser nomenades síndic/a, així com aquelles que, motivadament, resultin
excloses de la candidatura.
g. La llista provisional es sotmetrà a consulta ciutadana pel termini fixat en el
calendari, entre les persones majors d‟edat residents al municipi, per mitjà del portal
d‟internet municipal. Aquest termini no podrà ser superior a 1 mes ni inferior a 15
dies naturals.
h. Transcorregut el termini de consulta ciutadana prevista a l‟apartat anterior, les
candidatures junt amb el resultat d‟aquesta consulta es sotmetran a consideració
del plenari del Consell de Ciutat. En aquesta sessió hauran de comparèixer les
persones candidates que hauran d‟intervenir davant el plenari del Consell als
efectes de presentar la seva candidatura, pel ca que alguna d‟elles no comparegués
a la sessió s‟entendrà que renúncia a la seva candidatura. Finalitzades les
intervencions les candidatures es sotmetran a votació del plenari del Consell, als
efectes de proposar al Ple municipal, per conducte de l‟alcaldia, un màxim de 3
persones candidates a ser nomenades Síndic/a de Greuges de L‟Hospitalet.
i. El Ple municipal procedirà, per mitjà de votació nominal i secreta, a designar el/la
Síndic/a d‟entre la llista de candidats/es proposada pel plenari del Consell de Ciutat.
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Resultarà designada la persona que obtingui en primera votació el vot favorable de
les tres cinquenes parts del número legal dels membres de la corporació. Pel cas
que cap dels/de les candidats/es que integren la llista assoleixi aquesta majoria en
primera votació, es procedirà en la mateixa sessió, a efectuar una nova votació i
resultarà nomenada la persona que obtingui majoria absoluta en aquesta segona
votació.
j. Pel cas que com a resultat del procediment anterior, no hagi estat escollida cap
de les persones candidates es procedirà a iniciar, en el termini màxim d‟1 mes, un
nou procediment per a la seva elecció.
Article 8. Duració del càrrec.
a. El mandat de Síndic/a de Greuges de L‟Hospitalet tindrà una durada de cinc
anys, a comptar des de la data de l‟acord del Ple del seu nomenament. Una
mateixa persona no podrà exercir el càrrec més de dos mandats consecutius.
b. Als efectes d‟acreditar l‟acceptació del càrrec, la persona nomenada
compareixerà davant l‟alcalde/ssa en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la
data del seu nomenament per a efectuar la pressa de possessió del càrrec.
c. Finalitzat el termini del mandat el/la Síndic/a continuarà en l‟exercici de les seves
funcions fins que es produeixi el nomenament d‟un nou Síndic/a, sense que aquest
termini computi a efectes de duració de mandat.
d. L‟inici del procediment per a l‟elecció del/de la Síndic/a no es podrà demorar mes
enllà del termini màxim d‟1 mes des de que es produeixi el cessament o finalitzi el
corresponent mandat.
Article 9. Requisits per al nomenament.
La persona candidata a ser nomenada Síndic/a ha de complir els requisits
següents:
a. Ésser major d‟edat i gaudir de la plenitud de drets civils i polítics.
b. Tenir la condició política de català/na, d‟acord amb el que s‟estableix a l‟article 7
de l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya.
c. Acreditar el coneixement de la realitat social de L‟Hospitalet de Llobregat.
d. No exercir cap altre mandat representatiu, càrrec polític, funció administrativa al
servei del municipi, o no prestar serveis en organismes públics municipals o
empreses participades o que gestionin serveis municipals.
Article 10. Règim d’incapacitat e incompatibilitats.
1. La persona que hagi d‟ocupar el càrrec de Síndic/a, haurà de justificar, que no
incorre en cap de les causes d‟incompatibilitat previstes en aquest article. o bé
acreditar el cessament en la situació que la motiva abans de l‟acceptació del
nomenament. A tal efecte, formularà declaració prèvia a l‟acceptació del càrrec
d‟activitats i béns, conforme les previsions i els models vigents en cada moment per
al registre d‟interessos de la corporació municipal.
2. Són causes d‟incompatibilitat del/ de la Síndic/a de L‟Hospitalet de Llobregat:
a. L‟exercici de càrrecs o funcions representatives a partits polítics, sindicats i/o
associacions empresarials.
b. L‟exercici de qualsevol activitat professional, mercantil i/o laboral que
comporti una relació contractual amb l‟ajuntament o un conflicte d‟interessos
amb l‟administració municipal.
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c. Qualsevol altra activitat pública o privada que pugui afectar a la
independència i/o objectivitat de la seva tasca.
3. La proposta de nomenament del/ de la Síndic/a determinarà el seu règim de
dedicació i atenció al càrrec i li serà d‟aplicació el règim d‟incompatibilitats vigent en
cada moment per al personal al servei de les administracions públiques.
4. Les causes d‟incompatibilitat quan tinguin el caràcter de sobrevingudes,
determinaran el cessament en els supòsits previstos en l‟apartat 2; i en la resta de
supòsits derivats de la legislació sobre incompatibilitats del personal al servei de
l‟administració pública, s‟exigirà la prèvia autorització pel ple municipal.
5. El ple municipal resoldrà sobre l‟apreciació de les causes d‟incompatibilitat
previstes en aquest precepte i aquelles que resultin d‟aplicació per la normativa
d‟incompatibilitats.
Article 11. Dedicació i retribucions.
Per acord del Ple es determinarà, amb ocasió del nomenament, el règim de
dedicació i retribucions o compensacions econòmiques que correspondran al/a la
Síndic/a. No obstant això el ple podrà acordar motivadament, en qualsevol moment
de la vigència del càrrec, la modificació d‟aquest règim, amb el quòrum de la
majoria simple dels seus membres.
Article 12. Cessament en el càrrec.
1. El/La Síndic/a de Greuges de L‟Hospitalet cessarà per alguna de les causes
següents:
a) Renúncia expressa.
b) Finalització del mandat.
c) Mort.
d) Incapacitat sobrevinguda.
e) Investigat en procediment penal.
f) Inobservança del règim d‟incompatibilitats
g) Les altres que preveu aquest reglament.
2. El cessament serà declarat per l‟alcalde/ssa en els supòsits previstos als
apartats a), b), c), i d) anteriors, i es donarà compte al ple de la corporació en la
primera sessió que tingui lloc.
3. El cessament per les causes previstes en els apartats anteriors e) i f),
correspondrà declarar-lo al ple municipal per acord de la majoria absoluta dels seus
membres.
4. Només en el supòsit previst a l‟apartat b) la persona que ocupa el càrrec de
síndic/a continuarà en funcions fins a la presa de possessió del nou nomenament.
5. Així mateix, el/la Síndic/a de Greuges podrà ser cessat/da de manera motivada,
per acord del ple municipal adoptat amb el mateix quòrum que per al seu
nomenament, i previ expedient i audiència davant la Junta de Portaveus. Cas que
s‟acrediti a l‟expedient que la causa del cessament sigui l‟exercici de les funcions de
forma greument negligent, l‟apreciació d‟aquesta causa i el cessament correspondrà
al Ple, per majoria absoluta dels seus membres.
6. Produït el cessament, s'iniciarà el procediment per al nomenament d‟un/una
nou/nova Síndic/a d'acord amb el que preveu aquest reglament.
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TÍTOL II.- DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS
CAPÍTOL I.- DENOMINACIÓ I COMPOSICIÓ
SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS

DE

LA

COMISSIÓ

DE

Article 13. Denominació.
Sota la denominació Comissió de Suggeriments i Reclamacions de L‟Hospitalet
actuarà l‟òrgan d‟existència obligatòria previst a l‟art. 132 de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Article 14. Composició de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions.
La composició de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions de L‟Hospitalet serà
la següent:
 President/a: L‟alcalde/ssa o Regidor/a en qui delegui.
 Vocals:
 Membres de la Corporació: Un/a regidor/a vocal en representació de
cadascun dels grups polítics municipals del consistori i, si s‟escau, els/les
regidors/es no adscrits/es.
 Membres del Consell de Ciutat: dos/dues representants del Consell de Ciutat,
designats/des pel seu Plenari d‟entre els seus membres que no tinguin la
condició de regidors/es de la Corporació.
 Secretari/a: La persona que ocupi el càrrec de la Secretaria General del Ple.
Els/Les membres de la Comissió actuaran amb veu i vot, llevat dels/de les membres
del Consell de Ciutat i el/la Secretari/a que ho faran només amb veu. Els membres
de la Comissió gaudiran, així mateix, de la resta de les facultats que els hi reconeix
aquest reglament.
Article 15. Quòrum d’adopció dels acords.
1. Als efectes de mantenir la proporcionalitat del ple en la Comissió s‟efectuaran les
votacions per mitjà del còmput del vot ponderat de conformitat amb el que recullen
els apartats següents.
2. S‟entén que un acord ha estat aprovat amb el quòrum de la majoria simple, quan
els vots a favor dels membres de la Comissió presents a la sessió superin els vots
en contra, referint el còmput al ponderat de la composició del ple municipal.
3. S‟entén que un acord ha estat aprovat amb el quòrum de la majoria absoluta,
quan obté més vots a favor que en contra dels membres de la Comissió amb dret a
vot, sempre que els vots a favor, en relació a la composició del ple municipal,
representin aquesta mateixa majoria absoluta.
Article 16. La Presidència de la Comissió.
La Presidència de la Comissió correspon a l‟alcaldia qui podrà delegar-la, en un/a
Regidor/a membre de la Corporació. La Comissió, per acord adoptat amb el quòrum
de la majoria simple, designarà com a Vicepresident el/la Regidor/a membre
d‟aquesta que substituirà o suplirà a la presidència, en els supòsits de vacant,
absència, malaltia i/o abstenció legal.
Article 17. Competències del/de President/a de la Comissió.
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Correspon al/a la Presidència de la Comissió:
a. La representació de la Comissió davant la resta dels òrgans municipals.
b. La convocatòria i presidència de les sessions de la Comissió.
c. L‟ordenació del debat i del desenvolupament de les sessions de la Comissió.
d. L‟adopció de qualsevol acte de tràmit en relació als procediments iniciats davant
la Comissió.
e. Col·laborar amb el/la Síndic/a de Greuges de L‟Hospitalet, el/la Síndic/a de
Greuges de Catalunya i/o el/la Defensor/a del Poble quan sigui requerida per
aquesta funció.
f. Executar els acords de la Comissió.
Article 18. Els/Les Vocals de la Comissió.
a. Els/Les vocals, regidors/es membres de la corporació, seran designats/des i
revocats/des lliurament per escrit dels/de les respectius/ves portaveus dels grups
polítics municipals d‟entre els/les regidors/es que integren el seu grup. La
designació podrà incloure un/a regidor/a vocal titular i un/a regidor/a suplent, els
quals podran actuar de manera indistinta a la Comissió.
b. La designació i revocació de les persones vocals en representació del Consell de
Ciutat s‟acreditarà per mitjà del certificat expedit per la secretaria del Consell. La
designació podrà, així mateix, incloure les persones suplents de les nominades com
a titulars.
c. Sens perjudici de la facultat de revocació dels nomenaments recollida en
l‟apartat anterior, el mandat dels/de les vocals de la Comissió que tinguin la condició
de membres electes coincidirà amb el mandat de la corporació. La resta de vocals
continuaran en l‟exercici del seu càrrec fins el nomenament de nous representants,
que haurà de tenir lloc, en tot cas, amb motiu de la renovació del plenari del Consell
de Ciutat.
Article 19. El/La Secretari/a.
La secretaria de la Comissió correspondrà al/a la funcionari/a que ocupi la
Secretaria General del Ple, sens perjudici de la facultat de delegar en un altre/a
funcionari/a al servei de la Corporació, preferentment en aquell/a que ocupi el lloc
de treball de Cap de d‟oficina de suport als òrgans de defensa de la ciutadania.
Article 20. Determinació de la composició de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions.
La composició nominal de la Comissió es concretarà per mitjà de Decret de
l‟alcaldia de conformitat amb les determinacions dels articles anteriors. D‟aquest
Decret i de les posteriors modificacions, si s‟escau, es donarà compte al Ple en la
primera sessió que tingui lloc.
CAPÍTOL II.- RÈGIM DE SESSIONS DE LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I
RECLAMACIONS.
Article 21. Règim de sessions de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions.
1. La Comissió de Suggeriments i Reclamacions es reunirà, en sessió ordinària
amb periodicitat trimestral en les dates que la mateixa Comissió acordi. La resta de
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les sessions tindran el caràcter d‟extraordinàries o extraordinàries i urgents.
2. La convocatòria de les sessions ordinàries s‟efectuarà per la presidència en les
dates predeterminades i s‟acompanyarà de l‟ordre del dia de la sessió en el qual
figuraran els temes a tractar, la data, el lloc i l‟hora de la reunió.
3. Les sessions extraordinàries es convocaran d‟ofici, a iniciativa de la presidència
quan ho consideri adient, a petició de la sindicatura o bé a petició d‟1/3 part dels/de
les vocals. En aquests dos últims supòsits, la sol·licitud de convocatòria anirà
acompanyada de la relació de punts de l‟ordre del dia que es proposa tractar. La
presidència convocarà la sessió extraordinària, determinant el dia i hora de la seva
celebració, la qual haurà de tenir lloc dins del termini màxim dels 10 dies hàbils
següents al de presentació de la sol·licitud, o del de l‟esmena de les deficiències si
s‟escau. La presidència disposarà de la facultat d‟afegir a la convocatòria de la
sessió altres punts que consideri adients.
4. La convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries de la Comissió
s‟haurà de notificar als seus membres i al Síndic de Greuges de L‟Hospitalet amb
una antelació mínima de dos dies hàbils a la data en la qual hagi de tenir lloc. Així
mateix la convocatòria de les sessions es farà pública al portal web municipal amb
la mateixa antelació.
5. Les sessions extraordinàries i urgents podran ser convocades sense necessitat
d‟un termini d‟antelació prefixat, si bé la convocatòria s‟haurà de notificar a tots els
membres abans de la seva celebració i a l‟ordre del dia s‟inclourà com a primer punt
la ratificació de la urgència de la sessió. La vàlida constitució de la sessió
extraordinària i urgent requerirà que, prèviament al seu inici, s‟aprovi la declaració
d‟urgència amb el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la
Comissió.
6. Per a la vàlida celebració de la sessió de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions es requerirà en primera convocatòria, l‟assistència de la majoria
absoluta dels/de les vocals membres de la corporació, titulars o suplents, més el/la
President/a i el/la Secretari/a, o qui legalment els substitueixi. Cas que no existeixi
aquest quòrum en la primera convocatòria, la sessió de la Comissió tindrà lloc en
segona convocatòria mitja hora desprès, sempre que hi siguin presents almenys 2
dels/de les vocals membres de la corporació, més el/la President/a i el/la Secretari/a
del Consell, o qui legalment els substitueixi.
7. Aquest quòrum mínim de 3 membres s‟haurà de mantenir durant tota la sessió.
Cas que en el decurs de la sessió es produeixi una manca d‟aquest quòrum la
Presidència suspendrà la sessió i els assumptes pendents de debat i votació en
aquell moment seran objecte de inclusió en l‟ordre del dia de una nova sessió.
Article 22. Assistència a les sessions de la Comissió.
1. Les sessions de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions no seran
públiques.
2. El/la Síndic/a de Greuges de L‟Hospitalet podrà assistir, al seu criteri, a les
sessions de la Comissió i prendre la paraula en qualsevol moment.
3. L‟assistència a la sessió, als efectes d‟informació, serà obligatòria per
aquells/aquelles membres de la corporació, funcionaris/es o personal al servei de
l‟ajuntament que tinguin relació amb la queixa o suggeriment objecte d‟examen,
sempre que expressament i prèvia hagin estat convocats/des a l‟efecte per la
Presidència.
4. La incompareixença injustificada dels/de les funcionaris/es o el personal al servei
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de l‟ajuntament, s‟entendrà que constitueix una infracció per incompliment dels
deures i les obligacions derivats de les seves funcions, donant lloc a l‟obertura del
corresponent expedient disciplinari.
5. Tanmateix la Presidència podrà citar als/a les veïns/es que han formulat la
queixa o suggeriment per tal que compareguin davant la Comissió, als efectes
d‟obtenir un millor coneixement dels fets que figuren expressats en la queixa o el
suggeriment.
Article 23. Ordre del dia, convocatòria, règim d’adopció dels acords i actes de
les sessions.
1. La secretaria de la Comissió proposarà a la Presidència l‟esborrany de l‟ordre del
dia de les sessions amb la finalitat de portar a terme la convocatòria.
2. La convocatòria serà tramesa als/a les membres de la Comissió així com al/a la
Síndic/a, per qualsevol mitjà que permeti tenir constància de la seva recepció.
3. En les sessions ordinàries la Comissió podrà conèixer d‟assumptes no inclosos
en l‟ordre del dia, sempre que sigui apreciada la urgència amb el quòrum de la
majoria absoluta.
4. Tots els acords, que no tinguin establert quòrum especial en aquest reglament,
s‟adoptaran amb el quòrum del vot ponderat de la majoria simple.
5. No obstant això la Comissió, a proposta de qualsevol dels seus membres, podrà
acordar deixar sobre la taula, amb el quòrum ponderat de la majoria simple, la
resolució d‟un assumpte quan consideri necessari realitzar noves actuacions o
aportar altres documents o informes.
6. De cada sessió el/la secretari/a aixecarà acta amb les mateixes formalitats i
requisits que els establerts per a les actes del ple, pel Reglament Orgànic del Ple.
7. Els/Les membres de la Comissió que hagin votat en contra podran, si així ho fan
constar de manera expressa en el decurs de la mateixa sessió, formular el seu vot
particular. El text d‟aquest vot particular s‟haurà de trametre per escrit i signat a la
secretaria de la Comissió en el termini màxim de les 24 hores següents a la
finalització de la sessió. Transcorregut aquest termini, pel cas que la secretaria no
hagi rebut aquest vot particular, s‟entendrà que renuncia a la seva formulació i així
es farà constar a l‟acta de la sessió.
8. Així mateix els membres de la Comissió que no tenen dret a vot, sens perjudici
de les seva facultat de intervenir oralment a la sessió, podran formular per escrit les
observacions que considerin adients en relació als punts que figuren a l‟ordre del
dia, prèvia manifestació expressa en el decurs de la mateixa sessió. Amb aquesta
finalitat trametran el text d‟aquesta observació, per escrit i signat, a la secretaria de
la Comissió en el termini màxim de les 24 hores següents a la finalització de la
sessió. Transcorregut aquest termini, pel cas que la secretaria no hagi rebut
l‟observació per escrit, s‟entendrà que renuncia i així es farà constar a l‟acta de la
sessió.
9. L‟acta de la sessió s‟aprovarà, com a norma general, en la següent sessió i serà
de lliure accés al públic per mitjà de la publicació en el portal d‟internet municipal.
No obstant això, en el termini màxim de 3 dies hàbils a comptar de la celebració de
la sessió, es farà públic per aquest mateix mitjà els acords adoptats en la respectiva
sessió. Als efectes de la protecció de les dades personals s‟anonimitzaran per a la
publicació aquelles dades necessàries per fer efectiva aquesta protecció.
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TITOL III.- FACULTATS DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA.
Article 24. Competències dels òrgans de defensa de la ciutadania.
1. El/La Síndic/a de Greuges de L‟Hospitalet i la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions tenen com a funció la defensa de la ciutadania. No obstant això,
correspon en exclusiva al/a la Síndic/a la resolució dels greuges i a la Comissió la
resolució de les queixes i dels suggeriments.
2. Així mateix, el/la Síndic/a de Greuges podrà actuar d‟ofici quan consideri que
una activitat de l‟administració municipal és susceptible de lesionar drets o llibertats
de la ciutadania.
3. Resten expressament excloses de les funcions dels òrgans de defensa de la
ciutadania:
a. Les de control polític de l‟activitat municipal, que corresponen al ple
municipal.
b. Les reclamacions que tinguin iniciats procediments administratius o accions
judicials.
c. Les reclamacions que tinguin per objecte els serveis o les activitats que no
correspongui prestar legalment a l‟ajuntament o bé que aquest no les presti
efectivament.
d. Les reclamacions relatives a les actuacions entre particulars legalment
excloses de la intervenció municipal.
Article 25. Competències del/de la Síndic/a de Greuges de L’Hospitalet.
Correspon al/a la Síndic/a:
a. La qualificació de tots els escrits dirigits als òrgans de defensa de la ciutadania i
la resolució que inicia els procediments encaminats a la seva resposta, ja figuri la
seva resolució atribuïda per aquest reglament a la sindicatura o a la Comissió.
b. L‟adopció de qualsevol acte de tràmit relacionat amb els procediments que es
segueixen en la sindicatura.
c. La resolució, en tot cas, dels procediments qualificats com a greuges.
d. La resolució d‟aquelles queixes que li hagin estat delegades per la Comissió.
e. L‟inici dels procediments d‟ofici per a l‟avaluació de l‟actuació municipal en
relació a la defensa dels drets de la ciutadania.
f. Sotmetre al Ple l‟informe anual de la sindicatura.
g. Dictar les resolucions en relació a la transparència i l‟accés a la informació que
corresponguin a l‟oficina dels òrgans de defensa ciutadana.
h. Col·laborar i coordinar les seves actuacions amb les de la Comissió de
Suggeriments i Reclamacions.
i. Col·laborar amb el/la Síndic/a de Greuges de Catalunya i/o el/la Defensor/a del
Poble quan sigui requerit per aquesta funció.
j. En general, li correspon al/a la Síndic/a portar a terme u ordenar totes aquelles
actuacions que en exercici de la seva funció consideri adients.
Article 26. Competències de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions.
1. La Comissió és la segona instància per a la resolució de les queixes que no
hagin estat degudament ateses per l‟Oficina d‟Atenció Ciutadana o pels serveis
municipals.
2. Així mateix correspon a la Comissió resoldre els suggeriments presentats.
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3. La Comissió per a l‟exercici d‟aquestes competències està facultada per a:
a. Donar resposta a les queixes de la ciutadania pel retard, la manca de
resolució, i en general per les deficiències en el funcionament de l‟administració
municipal i dels serveis municipals que presti l‟ajuntament o els seus ens
dependents, sempre que s‟acrediti aquesta desatenció un cop efectuada la
corresponent reclamació davant l‟Oficina d‟Atenció Ciutadana, bé per manca de
resposta o bé per resposta o atenció no satisfactòria.
b. Obtenir la informació necessària envers les queixes rebudes en l‟Oficina
d‟Atenció Ciutadana a l‟efecte d‟avaluar les causes de reiteració o acumulació de
les queixes en relació a un mateix àmbit d‟actuació administrativa, i com a
resultat de l‟avaluació emetre informe sobre les possibles mesures destinades a
la seva correcció.
c. Verificar i constatar la realitat dels fets que constin en les queixes
presentades i formular els advertiments, recomanacions i recordatoris dels
deures legals per a l‟adopció de les mesures adients, per tal de donar resposta a
la queixa ciutadana.
d. Resoldre els suggeriments plantejats per la ciutadania per millorar la qualitat
dels serveis, incrementar la seva eficàcia i eficiència, simplificar els tràmits
administratius o proposar als òrgans competents de l‟ajuntament la supressió
d‟aquells que suposin una càrrega que no respongui a cap exigència legal.
e. Elaborar, amb periodicitat bianual, l‟informe d‟avaluació normativa previst a
l‟art. 130 de la Llei 39/2015, i aquells altres que en aquesta matèria pugui exigir
la normativa vigent.
4. La Comissió podrà, per acord adoptat amb el quòrum de la majoria simple,
delegar en el/la Síndic/a la resolució de les queixes. L‟efectivitat de la delegació
requereix d‟acceptació expressa pel/per la Síndic/a.
Article 27. Deure de secret i sigil professional.
1. Tots els/les membres de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, així com
les persones que intervinguin en el decurs de les actuacions d‟investigació i
comprovació, tenen el deure de guardar sigil en relació als fets i les dades que
coneguin per raó d‟aquesta intervenció.
2. Els/Les membres de la Comissió podran consultar els expedients finalitzats en
l‟Oficina de Suport en qualsevol moment. Així mateix podran obtenir de la
presidència aquella informació que considerin adient sobre la tramitació dels
expedients en curs, i en tot cas, i des del moment de la convocatòria, tindran lliure
accés a aquells expedients que figuren en l‟ordre del dia de la sessió.
3. La tramitació dels procediments haurà de donar compliment a les determinacions
previstes en la normativa de protecció de dades personals.
4. Pel cas que es tingui coneixement de la manca de compliment d‟aquest deure de
sigil, la Presidència de la Comissió podrà incoar un expedient amb audiència de
l‟interessat/da, del qual es donarà compte al grup polític municipal que va proposar
el nomenament del/ de la membre de la Comissió, o al Consell de Ciutat, per tal que
proposi la seva substitució per un/una nou/nova membre. Transcorregut el termini
de 2 mesos sense que es proposi la substitució, la presidència podrà sotmetre al
ple de l‟ajuntament, per conducte de l‟alcaldia, el nomenament d‟un/una nou/nova
membre.
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TÍTOL IV.- FUNCIONAMENT
CIUTADANIA.

DELS

ÒRGANS

DE

DEFENSA

DE

LA

CAPÍTOL I.- DEL SUPORT ALS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA
Article 28. Òrgan de suport a la Sindicatura i a la Comissió.
1. Sota la denominació Oficina de Suport als Òrgans de defensa de la Ciutadania,
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, mantindrà una unitat administrativa que
sota la direcció del/de la Síndic/a prestarà el suport tècnic i administratiu necessari
als òrgans de defensa de la ciutadania per al desenvolupament de les seves
funcions.
2. Aquest òrgan de suport comptarà almenys amb un/a tècnic/a municipal
llicenciat/da en dret i el personal administratiu de l‟ajuntament que es consideri
necessari per a la gestió.
3. La prefectura de l‟oficina de suport correspondrà a un/una tècnic/a municipal,
llicenciat/da en dret, al servei d‟aquesta. La provisió d‟aquest lloc s‟efectuarà pel
procediment de lliure designació. El/La Síndic/a tindrà la facultat, de forma raonada,
de demanar la seva substitució.
4. Correspon als/a les tècnics/ques titulats/des en dret elaborar els informes i els
estudis, que els encomani el/la Síndic/a i/o la Presidència de la Comissió, sens
perjudici que quan la complexitat d‟algun assumpte ho demandi es pugui sol·licitar
informe d‟algun especialista en la matèria.
5. Correspon a l‟oficina de suport la custòdia i l‟arxiu dels expedientes relatius a la
tramitació de tots els greuges, queixes i suggeriments; així com de la resta
d‟expedients que es tramitin en l‟àmbit d‟actuació dels òrgans de defensa de la
ciutadania.
6. El Síndic/a de Greuges de L‟Hospitalet, tindrà lliure accés, a tots els expedients i
documents que constin en l‟Oficina de Suport als òrgans de defensa de la
ciutadania. El President de la Comissió tindrà lliure accés als expedients
competència de la Comissió i per a la resta d‟expedients haurà de comptar amb
l‟autorització al Síndic/a.
7. L‟Oficina de suport serà l‟encarregada de la redacció de l‟informe anual per a
elevar al Ple municipal, en relació als procediments que es segueixen o s‟han iniciat
d‟ofici, davant la sindicatura i aquells seguits a la Comissió.
8. L‟Oficina de suport serà l‟encarregada de la redacció de l‟informe d‟avaluació
normativa previst a l‟art. 130 de la Llei 39/2015, de conformitat amb les instruccions
que li siguin donades per la Presidència de la Comissió.
9. Les funcions relatives a la custodia del Registre de Greuges, Queixes i
Suggeriments, els Llibres de les Actes de les sessions de la Comissió de
Suggeriments i Reclamacions i del Llibre de Resolucions del/de la Síndic/a
corresponen a la secretaria de la Comissió.
CAPITOL II.- PROCEDIMENT DE RESOLUCIÓ DELS GREUGES, QUEIXES I
SUGGERIMENTS.
Article 29. Forma d’inici dels procediments administratius.
1. Els procediments s‟inicien a instància de qualsevol particular, de qualsevol òrgan
municipal, a requeriment de les institucions públiques de finalitat anàloga; o bé
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d‟ofici, per resolució del/de la Síndic/a quan ho consideri adient en exercici de les
competències que té atribuïdes.
2. Els escrits d‟inici es dirigiran inicialment al/a la Síndic/a per qualsevol dels
mitjans expressament habilitats a l‟efecte.
3. Es troben legitimats, per iniciar el procediment:
a. Quan es tracti de greuges qualsevol persona física o jurídica amb
independència de la seva residència que al·legui violació de drets fonamentals o
llibertats públiques en l‟actuació municipal.
b. Quan es tracti de queixes, es podran formular pels particulars, persones
naturals amb veïnatge administratiu al municipi, i les persones jurídiques amb
domicili social al mateix; així com les persones naturals i jurídiques que, tot i no
tenir la condició de veïnes o domiciliades, acreditin ser usuàries dels serveis
municipals als quals es refereixi la queixa; acreditant haver-la presentat davant
l‟Oficina d‟Atenció Ciutadana o l‟Àrea encarregada de la gestió del servei, i no
haver rebut resposta, o que la rebuda no ha estat satisfactòria.
c. Quan es tracti de suggeriments les persones naturals amb veïnatge
administratiu al municipi, i les persones jurídiques amb domicili social al mateix;
així com les persones naturals i jurídiques que tot i no tenir la condició de veïnes
o domiciliades, acreditin ser usuàries dels serveis municipals als quals es
refereixi el suggeriment.
Article 30. Forma de presentació dels greuges, les queixes i/o els
suggeriments.
1. Els greuges, les queixes, i els suggeriments podran ser presentats a elecció de
l‟interessat/da en les següents formes:
a. Mitjançant escrit dirigit al/a la Síndic/a en el model normalitzat habilitat a
l‟efecte que s‟haurà de presentar en el registre general de l‟ajuntament o, en
el seu cas, en registre especial habilitat a l‟efecte.
b. Per mitjà de compareixença en l‟oficina de suport als òrgans de defensa de
la ciutadania.
c. Per mitjà de compliment del formulari habilitat a l‟efecte en la seu electrònica
de l‟ajuntament.
d. Per qualsevol altre mitjà que es disposi per acord de la Comissió.
2. La persona que formuli el greuge, la queixa o el suggeriment haurà d‟estar en
possessió de la capacitat d‟actuar i s‟ha de identificar per mitjà de les seves dades
personals i/o socials. Es consideren facultats per actuar davant els òrgans de
defensa de la ciutadania els menors, quan es tracti d‟assumptes que els afectin
directament, si bé en aquest supòsit el /la Síndic/a podrà apreciar lliurement la
necessitat de complementar aquesta capacitat.
Article 31. Requisits mínims per a la presentació dels greuges, les queixes i/o
els suggeriments.
1. L‟escrit o formulari electrònic en el qual es presenti el greuge, el suggeriment o la
reclamació haurà de contenir les dades que permetin identificar a la persona física o
jurídica que el formula.
2. Així mateix haurà de contenir de manera concreta el greuge, la queixa o el
suggeriment que es formula fent constar totes aquelles dades i acompanyant, en el
seu cas, tota aquella documentació que permeti un millor coneixement de
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l‟assumpte.
3. Quan es presenti una queixa s‟haurà d‟acompanyar del document o documents
que acreditin que aquesta s‟ha formulat prèviament davant l‟Oficina d‟Atenció
Ciutadana o el corresponent servei de l‟Ajuntament, i manifestar que: o bé no s‟ha
rebut resposta en el termini de 3 mesos des de la seva presentació o bé adjuntar la
resposta obtinguda i els motius pels quals es considera no satisfactòria.
Article 32. Requisits materials per a la presentació de les queixes i/o
suggeriments davant la Comissió.
1. No seran admeses a tràmit les queixes presentades, que no es trobin dins de
l‟àmbit de les competències de la Comissió i aquelles que es trobin dins dels
següents supòsits:
a. Que siguin anònimes.
b. Que plantegin qualsevol qüestió que hagi estat objecte de resolució judicial.
c. Les relacionades amb l‟activitat administrativa que consti als procediments
que es trobin en curs, llevat d‟aquelles que facin referència al retard en la seva
tramitació.
d. Les queixes en relació a aquells assumptes que són o han estat objecte de
procediments jurisdiccionals de qualsevol ordre.
e. Aquelles en les que s‟apreciï mala fe o un ús abusiu del procediment amb la
finalitat de pertorbar o paralitzar l‟activitat de les administracions, organismes,
empreses o persones al servei de l‟ajuntament.
2. No seran admesos a tràmit aquells suggeriments que s‟estimin que no són de
competència municipal.
Article 33. Tramitació preferent dels greuges
Es trametran per l‟oficina de suport, de manera preferent i urgent aquells escrit que
es qualifiquin de greuge per al·legar circumstàncies que comportin o puguin
comportar violació de drets fonamentals o llibertats públiques.
Article 34. Inscripció dels greuges, les queixes i els suggeriments en un
registre especial d’expedients.
1. A la recepció d‟un escrit es procedirà per part del/de la Síndic/a a qualificar-lo
de: greuge, queixa o suggeriment als efectes de determinar la seva tramitació.
2. En atenció a aquesta qualificació s‟iniciarà l‟expedient que s‟inscriurà en un
registre especial que es gestionarà per l‟oficina de suport.
3. A aquest registre s‟incorporaran per ordre de recepció els greuges, les queixes i
els suggeriments presentades, un cop qualificades de conformitat amb les
definicions contingudes en aquest reglament.
Article 35. Caràcter jurídic dels greuges, les queixes i els suggeriments.
1. Els greuges, les queixes i/o els suggeriments tramitats de conformitat amb el que
preveu el present reglament, en cap cas, tenen la consideració de recurs
administratiu, ni de reclamació econòmic administrativa.
2. La presentació de l‟escrit no suspendrà ni interromprà, en cap cas, els terminis
establerts per la legislació vigent per a l‟inici, la tramitació i la resolució d‟altres
procediments administratius.
3. La presentació de greuges, queixes i suggeriments no condicionarà ni impedirà
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l‟exercici d‟aquelles accions o drets, que de conformitat amb la normativa vigent,
correspon exercir als/ a les interessats/des.
4. Les resolucions que dicti el/la Síndic/a o la Comissió en la tramitació dels
greuges, les queixes i els suggeriments tenen la qualificació d‟informes de caràcter
no vinculant i no seran susceptibles de recurs ni administratiu ni jurisdiccional.
Article 36. Tramitació dels greuges, les queixes i els suggeriments.
1. La presentació d‟un greuge, un cop qualificat, amb aquest caràcter, es portarà a
terme pel/per la Síndic/a, en el si de l‟expedient informatiu que contindrà totes
aquelles actuacions que consideri adients.
2. La presentació d‟una queixa o un suggeriment, donarà lloc a l‟obertura d‟un
expedient que s‟iniciarà amb la resolució de qualificació per la sindicatura, en la
qual es determinarà sobre la seva admissió a tràmit i la procedència de l‟obertura
del subsegüent expedient informatiu.
3. En el tràmit de qualificació es podrà rebutjar motivadament el greuge, la queixa o
el suggeriment, quan de l‟examen de l‟escrit presentat es conclogui que no es troba
dins de l‟àmbit de les competències dels òrgans de defensa de la ciutadania.
D‟aquesta declaració de no admissió per raons materials es donarà compte a la
Comissió, quan es tracti de queixes i suggeriments, en la següent sessió que tingui
lloc.
4. No obstant això quan el greuge, la queixa o el suggeriment presentat no reuneixi
els requisits formals o bé no reculli amb la suficient claredat el motiu del greuge, la
queixa o suggeriment, el/la Síndic/a podrà requerir a la persona que reclama per tal
que en el termini de deu dies hàbils des de la recepció d‟aquest requeriment,
esmeni els defectes apreciats, o aporti la documentació complementària necessària
per a procedir a l‟examen del greuge, de la queixa o del suggeriment. La
comunicació contindrà l‟apercebiment a la persona interessada que la manca
d‟esmena dins de termini comportarà el desistiment del greuge, la queixa o el
suggeriment formulat, i es farà constar la indicació de la suspensió del termini
màxim per a donar resposta.
5. La resolució de la Sindicatura que disposa la qualificació i l‟admissió a tràmit es
comunicarà a la persona interessada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a
comptar del següent a la presentació del greuge, la queixa o el suggeriment, o de
l‟esmena de l‟escrit de presentació, fent constar l‟òrgan responsable de la seva
resolució i la indicació que en el termini màxim de tres mesos a comptar des de la
data de la presentació li serà comunicada la resolució. Aquest termini màxim podrà
ser prorrogat de manera motivada, en atenció a l‟òrgan que tramita el procediment,
pel/per la Síndic/a o la Presidència de la Comissió, i es comunicarà a la persona
interessada.
Article 37. Instrucció del procediment.
1. El/La Síndic/a un cop resolta la qualificació de l‟escrit ordenarà la instrucció del
procediment necessari per tal de resoldre el greuge, o trametrà a la presidència de
la Comissió la queixa o el suggeriment presentat, sens perjudici de portar a terme
aquelles altres actuacions que consideri necessàries en relació a la qüestió
plantejada.
2. L‟Àrea, Servei, Negociat municipal o l‟altre ens o persona física o jurídica, que
tingui sota la seva responsabilitat la gestió del servei o serveis relacionats amb el
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greuge, la queixa o el suggeriment haurà de trametre a la sindicatura o a la
presidència de la Comissió, per mitjà del/de la Tinent/a d‟alcaldia, Regidor/a de
govern o Regidor/a President/a de Districte, o en el seu defecte de la persona
responsable de l‟òrgan o ens, en el termini màxim de 15 dies hàbils a comptar des
de la recepció del requeriment, un informe en el qual exposi els antecedents i
actuacions que s‟han portat a terme en relació al greuge, la queixa plantejada o la
valoració del suggeriment formulat. A l‟informe es podrà adjuntat tota aquella
informació que es consideri rellevant.
3. Quan es tracti d‟un procediment seguit per la sindicatura el/la Síndic/a podrà citar
a compareixença a les persones responsables del servei afectat per tal que efectuïn
declaració en relació a aquells extrems que li siguin sol·licitats.
4. El/La Síndic/a o la Presidència de la Comissió podrà ordenar en el decurs de la
instrucció del procediment totes aquelles actuacions complementàries que consideri
adients per a donar resposta al/a la ciutadà/na.
5. No obstant això, es podrà ordenar el tràmit d‟audiència a la persona interessada,
per termini màxim de 10 dies hàbils, o be per mitja de citació a la seva
compareixença, quan a la vista de les actuacions portades a terme en la instrucció
s‟apreciïn discrepàncies substancials entre els fets al·legats o informats per
l‟administració i les afirmacions que figuren en l‟escrit de l‟interessat/da que ha
presentat el greuge o la queixa.
6. Durant la fase de instrucció de la resolució de les reclamacions, tots els òrgans
municipals, col·legiats o unipersonals, el personal directiu i la resta de personal al
servei de l‟ajuntament, resten obligats a col·laborar amb caràcter preferent i urgent
amb el/la Síndic/a i la Comissió. La persistència per part del personal al servei de
l‟administració municipal en una actitud que dificulti la seva tasca podrà donar lloc a
l‟exigència de responsabilitat disciplinària.
7. Durant la fase de comprovació e investigació del greuge, la queixa o el
suggeriment, o en el curs d‟un procediment iniciat d‟ofici, el/la Síndic/a, prèvia
comunicació al/a la titular de l‟Àrea o Regidor/a de govern o Regidor/a President/a
de Districte, es podrà personar en la corresponent dependència municipal als
efectes d‟examinar la documentació necessària per a completar la investigació,
entrevistar a les persones que intervenen en els procediments, amb la finalitat de
recavar i comprovar de primera mà les dades i fets que consideri necessaris.
Article 38. Resolució dels greuges, les queixes i/o els suggeriments.
1. Finalitzada la tramitació de la fase d‟instrucció o fase informativa dels greuges o
queixes delegades, el/la Síndic/a dictarà la resolució la qual posarà fi a la tramitació
del procediment que es segueix davant aquest òrgan. La Comissió en les sessions
ordinàries prendrà coneixement periòdic d‟aquestes resolucions.
2. Quan es tracti d‟una queixa no delegada, el/la President/a de la Comissió
efectuarà una proposta d‟informe resolució que serà sotmès a l‟aprovació de la
Comissió. Previ el sotmetiment a la Comissió la presidència podrà sol·licitar l‟auxili
del/de la Síndic/a.
3. Per a la resolució dels suggeriments, el/la President/a de la Comissió efectuarà
una proposta d‟actuació que es sotmetrà a l‟aprovació de la Comissió, la qual
resoldrà en el decurs d‟una sessió.
4. Les resolucions que finalitzin els procediments podran concloure:
a. La estimació parcial o total del greuge, la queixa o el suggeriment que haurà
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d‟anar acompanyada de l‟advertiment, la recomanació, el recordatori legal, o
la proposta d‟actuació a l‟Àrea responsable de la gestió del servei afectat.
b. La desestimació de la queixa per considerar-la infundada a la vista de les
dades que consten en la instrucció del procediment, o per manca de
competència.
c. La desestimació del suggeriment, motivat per impossibilitat legal o de fet de la
seva acceptació.
5. Del text definitiu de la resolució aprovada es donarà compte a la persona
interessada, comunicant-li que la resposta posa fi al greuge, a la queixa o al
suggeriment plantejat i que en cap cas determinarà la anulació dels actes o
resolucions de l‟administració. Tanmateix es posarà en coneixement de les Àrees o
serveis afectats.
6. Les resolucions dels greuges, les queixes o els suggeriments finalitzaran la seva
tramitació i determinen l‟arxiu del procediment. Contra la resolució de finalització del
procediment no procedeix la interposició de cap recurs.
7. El/La Síndic/a de Greuges L‟Hospitalet, podrà, en qualsevol moment del
procediment posar en coneixement de la resta de Síndics Municipals, del/la Síndic/a
de Greuges de Catalunya o del/la Defensor/a del Poble aquells fets, actuacions o
resolucions que estimi adient, per motiu de competència territorial o per qualsevol
altre consideració.
Article 39. Desistiment i caducitat de la queixa o suggeriment.
1. Els/Les interessats/des podran en qualsevol moment de la tramitació del
procediment, desistir del greuge, la queixa o el suggeriment formulat, la qual cosa
donarà lloc a la finalització immediata del procediment, amb la corresponent
declaració de desistiment, en l‟àmbit de les seves respectives competències, pel
Síndic/a o per la presidència de la Comissió.
2. Es produirà la caducitat del procediment quan la seva tramitació restés
paralitzada per termini superior a 3 mesos, per causa imputable a la persona
interessada, i el/la Síndic/a o la Presidència de la Comissió, en l‟àmbit de les seves
competències, procediran a declarar aquesta circumstància i notificar l‟arxiu del
greuge, la queixa o el suggeriment presentats.
Article 40. Actuacions derivades de la tramitació dels procediments.
1. Els òrgans de defensa de la ciutadania establiran, a més del que preveu aquest
reglament, els mecanismes que considerin necessaris destinats a la coordinació,
comunicació i col·laboració en les seves tasques per un millor compliment de la
seva finalitat.
2. En tot cas, es comunicaran recíprocament, qualsevol resolució dictada en els
procediments que segueixen en exercici de les competències respectives,
reconeixent la facultat del/ de la Síndic/a de disposar, en qualsevol moment, l‟inici
d‟un procediment d‟ofici quan aprecií l‟existència d‟un interès digne de protecció.
3. Si en el decurs de la instrucció del procediment de comprovació o investigació
d‟un greuge, una queixa o un suggeriment es poses de manifest l‟existència de fets
que foren susceptibles de constituir una infracció administrativa, disciplinària o
penal, la Sindicatura o el/la President/a de la Comissió ho comunicaran a l‟alcaldia,
sens perjudici de les possibles accions administratives o judicials.
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Article 41. Seguiment dels resultats dels acords del/ de la Síndic/a i de la
Comissió.
La resolució del greuge, la queixa o el suggeriment, que finalitzi el procediment i
que incorpori una proposta d‟actuació, obliga a l‟òrgan o ens destinatari a
comunicar, al/a la Síndic/a o a la Presidència de la Comissió, en el termini que
s‟estableixi a la pròpia resolució, les mesures adoptades per al seu compliment o bé
els motius que han impedit prendre en consideració les seves propostes,

TÍTOL V. ELS INFORMES DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA.
Article 42. L’informe anual.
L‟activitat del/de la Síndic/a i de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions es
recollirà en un informe anual que contindrà el resum de les activitats que han portat
a terme els dos òrgans de defensa de la ciutadania. El contingut serà, com a mínim,
el que es recull a l‟article següent.
Article 43. Contingut de L’informe anual
1.- L‟informe anual constarà de dos apartats separats en: activitat de la Sindicatura i
activitat de la Comissió, que contindran respectivament, com a mínim, cadascun
d‟ells:
a. El número i tipus de greuges, queixes i suggeriments presentats durant
l‟exercici, per ordre de la data d‟entrada en el registre, obviant les dades
personals que permetin identificar la persona que els va formular.
b. La situació de la tramitació , fent constar els no han estat admesos a tràmit, i
els que han estat objecte de declaració de desistiment o caducitat.
c. En relació d‟aquells que han donat lloc a l‟obertura d‟un expedient, especificar
la resolució, i si s‟escau, l‟existència o no de vots particulars.
d. El seguiment del compliment de les resolucions, dels greuges, les queixes i
els suggeriments per part de les àrees, regidories delegades i regidories
presidències de districte o aquells altres òrgan o ens que hagin de donar
compliment a les resolucions.
e. Els greuges, queixes i suggeriments, pendents de resoldre d‟exercicis
anteriors i la situació en la que es troben a 31 de desembre de l‟any de
referència.
f. Resum de les principals deficiències observades, en el seu cas, en el
funcionament dels serveis municipals, fent constar les àrees, regidories
delegades, òrgans o personal de l‟ajuntament que, en el seu cas, no hagin
contribuït suficientment a la tasca dels òrgans de defensa de la ciutadania, i
aquells que l‟hagin obstaculitzat o dificultat.
2.- Es podran incorporar als respectius apartats de l‟informe anual la resta de
conclusions, informacions, apreciacions, recomanacions o recordatoris que els
òrgans de defensa de la ciutadania considerin adients.
Article 44. Aprovació de l’informe anual i presentació al Ple.
1. El/La Síndic/a donarà compte del seu l‟informe anual a la Comissió de
Suggeriments i Reclamacions dins del primer trimestre natural de l‟any següent al
de referència. En aquesta mateixa sessió la Comissió aprovarà l‟informe relatiu a
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les seves actuacions, en relació al qual els membres de la Comissió podran
formular vots particulars, que s‟incorporaran com a annex a aquest informe.
2. Efectuat el tràmit anterior, l‟informe amb els annexos corresponents, es trametrà
a l‟alcaldia per l‟oficina de suport per tal que, dins dels tres mesos següents a la
seva recepció, el posi en coneixement del ple.
3. La presentació de l‟informe anual davant el ple es portarà a terme pel/per la
Síndic/a el/la qual farà l‟exposició per un termini màxim de 30 minuts i, podrà també
intervenir, el/la President/a de la Comissió per termini màxim de 15 minuts. A
continuació podran intervenir els/les representants dels diferents grups municipals
per termini de 10 minuts i els/les regidors/es no adscrits/es, per un termini màxim de
5 minuts; als efectes de formular aclariments, preguntes i valoracions sobre
l‟informe presentat al Ple. Com a resposta de les intervencions dels grups el/la
Síndic/a i el/la President/a de la Comissió podran donar resposta a les intervencions
dels grups municipals per un termini màxim de 15 i 10 minuts respectivament.
4. Pel que fa a la intervenció de la Presidència del ple i els torns d‟al·lusions amb
motiu de la presentació de l‟informe anual de la Comissió s‟estarà al que determina
el reglament orgànic del ple.
5. L‟Ajuntament farà públic l‟informe anual dels òrgans de defensa de la ciutadania,
un cop hagi estat sotmès a coneixement del ple municipal, per mitjà del portal
d‟internet municipal, sens perjudici que el/la Síndic/a si ho consideri convenient faci
comunicació expressa a d‟altres òrgans o institucions.
Article 45. Informes extraordinaris.
1. El/La Síndic/a, a resultes d‟un procediment iniciat d‟ofici, i la Comissió de
Suggeriments i Reclamacions, amb la urgència o la gravetat prèviament apreciada
amb el quòrum de la majoria absoluta dels seus membres; podran acordar elevar al
Ple municipal, un informe extraordinari quan considerin que la gravetat o la urgència
dels fets així ho aconselli.
2. En aquests supòsits aquest informe, acompanyat de la documentació que
justifiqui la seva emissió, es trametrà a l‟alcaldia per a la seva inclusió a l‟ordre del
dia de la primera sessió del Ple municipal que es convoqui.
3. La seva presentació davant el ple municipal es farà seguint el procediment
establerts als apartats 3 a 5 de l‟article 42.
TÍTOL V. L’INFORME D’AVALUACIÓ NORMATIVA
Article 46. L’avaluació normativa
La normativa de la transparència en la gestió administrativa i del procediment
administratiu determina l‟obligació de les administracions públiques de portar a
terme periòdicament, la valoració de l‟adequació de la seva normativa als principis
de la bona regulació, així com l‟avaluació de la consecució dels objectius previstos
inicialment a la norma i la correcta quantificació del cost i les carregues que aquesta
imposa.
Article 47. Contingut de l’informe anual
La Comissió de Suggeriments i Reclamacions aprovarà, abans del 30 de juny de
cada any parell, l‟informe bianual d‟avaluació normativa, tancat el 31 de desembre
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de l‟any anterior, el qual contindrà almenys, els següents aspectes:
1.- Les necessitats d‟adequació als principis de bona regulació, detectades en
relació a la normativa municipal vigent en la data de tancament de l‟informe, tenint
en compte, el grau de compliment, la seva necessitat i actualitat, així com les noves
necessitats econòmiques o socials sobrevingudes a l‟aprovació de la norma.
2.- El grau del compliment dels plans normatius aprovats els exercicis anteriors,
incloses les seves modificacions i desviacions.
3.- Les conclusions que es derivin de l‟anàlisi de l‟aplicació de les normes en vigor
tenint en compte:
a. L‟eficàcia, és a dir, l‟avaluació de la consecució dels objectius previstos amb
la seva aprovació.
b. L‟eficiència, és a dir, la necessitat de les càrregues administratives derivades
de la norma aprovada i la racionalització dels recursos públics en la seva
gestió.
c. Sostenibilitat, és a dir, la comprovació, quan la norma afecti a les despeses
o ingressos públics, de la correcta quantificació i valoració de les seves
repercussions econòmico-financeres.
4.- Les recomanacions específiques de modificació o derogació de la normes
avaluades com a conseqüència de les conclusions de l‟anàlisi previst a l‟apartat
anterior, i la simplificació i millora de la regulació normativa en general.
Article 48. Tramitació de l’informe d’avaluació normativa.
1.- El/La President/a, de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, acordarà
l‟inici del procediment d‟elaboració de l‟informe d‟avaluació normativa, el qual haurà
d‟establir aquells mecanismes de participació ciutadana que amb aquesta finalitat
consideri adients, per mitjà almenys del portal d‟internet municipal.
2.- L‟informe junt amb el resultat de la participació ciutadana en la seva elaboració,
es sotmetrà a l‟aprovació de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, dins del
primer trimestre natural de l‟any parell corresponent.
3.- Efectuat el tràmit anterior, l‟informe amb els annexos corresponents, es trametrà
a l‟alcaldia per l‟Oficina de suport per tal que, es doni compte al Ple municipal en la
primera sessió que tingui lloc.
4.- L‟Ajuntament farà públic l‟informe d‟avaluació, un cop hagi estat sotmès a
coneixement del ple municipal, per mitjà del portal d‟internet municipal.
DISPOSICIONS COMPLEMENTARIES
Disposició Derogatòria Única
Amb l‟inici de la vigència d‟aquest Reglament es deroguen manera expressa l‟últim
apartat de l‟art. 59.2 i l‟art. 63 del Reglament Orgànic del Ple, de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, publicat en el BOP de 12 de gener de 2012.
Disposicions Finals
Primera.En el termini màxim de cinc mesos a comptar des de l‟inici de la vigència d‟aquest
Reglament es procedirà a efectuar proposta de nomenament al Ple del/de la
Síndic/a de Greuges de L‟Hospitalet i la constitució de la Comissió i començament
de la seva activitat, per a la qual s‟haurà procedir a determinar els mitjans
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necessaris per al seu funcionament.
Segona.Sens perjudici de la publicació de la ressenya en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, el present reglament iniciarà la seva vigència el dia següent al de la
publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, el qual tindrà lloc
amb posterioritat a la seva aprovació definitiva i el transcurs del termini de 15 dies
hàbils, previst a l‟art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases
de Règim Local.
Tercera.El règim jurídic de funcionament de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions
serà el que regula aquest reglament i tindrà caràcter supletori el regim previst per al
ple municipal en la normativa local i subsidiàriament allò que s‟estableix per als
òrgans col·legiats a la Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, de règim jurídic del sector públic."
TERCER.- DONAR COMPTE del present acord a la Subdelegació del Govern a
Barcelona i a la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació, Administració Pública i Habitatge de la Generalitat de Catalunya als
efectes previstos a l‟art. 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
QUART.- Transcorregut el termini de 15 dies hàbils des la comunicació prevista a
l‟apartat anterior, es procedirà, de conformitat amb el que determina l‟art. 70.2 de la
Llei 7/1985, a la publicació del text íntegre del reglament orgànic al Butlletí Oficial
de la Província, al tauler d'anuncis de la Corporació, i es trametrà ressenya al Diari
Oficial de la Generalitat que faci referència al BOP en el qual hagi estat publicat el
text íntegre, als efectes d‟iniciar la seva vigència.
CINQUÈ.- FACULTAR a l‟Alcaldia Presidència i al Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea
d‟Hisenda i Serveis Centrals per tal que, de manera indistinta, adoptin els actes
necessaris per a l‟execució d‟aquest acord.
SISÈ.- FER PUBLIC aquest acord de conformitat amb el que determina l‟article
10.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord a L‟Oficina Antifrau de Catalunya, acompanyant
informe de la Secretaria General del Ple.
VUITÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Consell de Ciutat, als Consells de Districte,
i a l'Alcaldia-Presidència, i als/a les portaveus dels grups polítics municipals; així
com a la Gerència, a la Secretaria General del Ple, a la Secretaria Tècnica de la
Junta de Govern Local, a l‟Assessoria Jurídica i a la Intervenció General Municipal, i
a la Tresoreria.
NOVÈ.- FER DIFUSIÓ a les diverses àrees de l'Ajuntament mitjançant “Intranet”,
als efectes legals oportuns.
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HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 5.- RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ J.M.P., PER EXERCIR ACTIVITAT
PÚBLICA. (EXP. 13678/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso
Navarro i Sonia Esplugas González; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:
Atès que el funcionari interí d‟aquest Ajuntament, J. M. P., amb DNI 46.743.631-H,
titulat superior universitari, adscrit a la Regidoria de Govern de Benestar Social,
Servei de Salut, va presentar una sol·licitud en data 21 d‟octubre de 2016 amb el
número 161 de registre d‟entrada de Recursos Humans, en què demana la
compatibilitat per activitat pública per exercir com a professor associat a la
Universitat de Barcelona (DEMC-Departament didàctica), Mundet.
Atès que acompanya a la sol·licitud Certificat del director del departament de
Didàctica de les Ciències Socials de l‟ Educació Musical, de l‟Educació Física i de l‟
Educació Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona, on consta l‟horari de
docència i les hores de permanència per atenció als alumnes i a disposició del
departament.
Atès que així mateix acompanya contracte laboral de professor associat a temps
parcial.
Atès que la cap de servei de Salut informa que l‟ activitat com a professor associat
no interfereix en el desenvolupament de les tasques del Sr. J. M. P. que condicionin
la sol·licitud de compatibilitat interessada en e seu dia.
Atès que en quant a la comptabilitat d‟una segona activitat o un segon lloc de treball
públic la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟Incompatibilitats del personal de les
administracions públiques (LI) i la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d‟incompatibilitats del personal al servei de l‟Administració de la Generalitat (LIPC),
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disposen en els arts. 4.1 i 4.2 respectivament que es podrà autoritzar la
compatibilitat, complides les altres prescripcions legals, el desenvolupament d‟un
lloc de treball en l‟esfera docent com a professor universitari associat en règim de
dedicació a temps parcial i amb una duració determinada, sempre que s‟apreciï
interès públic.
Atès que en general, de conformitat amb l‟art. 4.6 de la LIPC es considera que es
dóna aquest interès públic si la funció docent objecte de la segona activitat està
directament relacionada amb la funció o activitat que es considera principal.
Atès que l‟art. 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟ aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), també disposa que
es pot compatibilitzar una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l‟ interès
del mateix servei públic, considerant que concorre l‟ interès públic d‟ entre altres, si
la funció docent de la segona activitat està directament relacionada amb la funció o
activitat que es considera principal.
Atès que a més de l‟interès públic abans expressat es determinen altres límits a la
compatibilitat de l‟activitat pública que són:
El límit retributiu que deriva de l‟aplicació dels articles 7.1 de la LI i 5.1 de la LPC
que opera en dos sentits:
- Límit de la retribució total que es poden percebre per ambdós llocs de treball
o activitats no pot superar les retribucions previstes a la Llei de
pressupostos generals de l‟Estat per al càrrec de director general, o la que
si s‟escau, determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat.
- Límit de retribució de l‟activitat secundària, que s‟estableix en no superar el
30% de les retribucions de l‟activitat principal.
Vist que l‟informe de l‟Assessora Jurídica de l‟Àrea de Recursos Humans, de 20 de
juny de 2017 que figura incorporat a l‟expedient informa que no es superen aquests
límits retributius.
Atès que els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es poden computar a
efectes de triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social. Les
pagues extraordinàries i l‟ ajut familiar només es poden percebre per un dels llocs.
Atès que l‟article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d‟ Incompatibilitat del
personal al servei de les Administracions Públiques (LIP) concreta les condicions en
que s‟haurà d‟ exercir la segona activitat, en el sentit de que s‟ha d‟autoritzar prèvia
i expressament i no pot suposar modificació de jornada i horari de treball.
Tanmateix, no pot impedir o menyscabar l‟estricte compliment del seus deures i
quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l‟ interessat canvi de lloc
de treball o es modifiquin les condicions del lloc.
Atès que els articles 4.1 LI, 4.2 LIPC i 326 RPEL disposen que es podrà autoritzar
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la compatibilitat com a professor universitari en règim de dedicació no superior a la
de temps parcial i amb durada determinada, en consonància amb la sol·licitud.
Atès que l‟article 322 f) i g) RPEL i l‟ article 2 f) i g) LIPC, estableixen, de forma
idèntica, que resta exempt del règim d‟ incompatibilitats, la producció i la creació
literària, científica i tècnica i la col·laboració en publicacions, així com la participació
ocasional en seminaris, conferències o cursos de caràcter professional.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s‟
ha d‟ estar al que estableix l‟ article 24 de la Llei 39/2015, d‟ 1 d‟ octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s‟ ha notificat resolució expressa,
legitima a l‟ interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l‟ article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d‟ autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s‟ ha de fer
públiques.
Atès que els articles 333 a) del RPEL i els articles 14 de la LI i l‟article 22.2 LIPC
disposen que l‟òrgan competent per reconèixer la compatibilitat és el Ple de la
corporació local.
Vist l‟ informe de la cap del Servei de Salut.
Vist l‟ informe de l‟assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l‟article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d‟incompatibilitats del
personal al servei de l‟Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d‟Alcaldia titular de l‟Àrea d‟Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del 2 de novembre de 2016 i fins el 14 de
setembre de 2017 al senyor J. M. P. la compatibilitat per exercir l‟activitat pública de
professor associat amb dedicació parcial a la Universitat de Barcelona, DEMECDepartament didàctica, Mundet, en l‟horari que figura al certificat expedit pel director
del departament de Didàctica de les Ciències Socials de l‟Educació Musical, de
l‟Educació Física i de l‟Educació Visual i Plàstica el 24 d‟octubre de 2016.
SEGON.- L‟exercici de l‟activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
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- L‟activitat no pot comprometre la imparcialitat i independència del funcionari, ni
impedir o menyscabar l‟estricte compliment dels seus deures o perjudicar els
interessos generals.
- L‟ activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball ni l‟ horari
del funcionari, restant condicionada la seva validesa a l‟ estricte compliment de la
jornada i l‟ horari del lloc de treball que ocupa en aquest Ajuntament.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del
termini autoritzat i també cas que el funcionari canviï de lloc de treball o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
- Les remuneracions totals a percebre s‟ han d‟ ajustar als límits retributius
establerts a la normativa d‟ aplicació.
- Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d‟ aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l‟ art. 8.1 g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord anterior a J. M. P., i a la Junta de Personal
Funcionari.
CINQUÈ.- TRASLLADAR els acords anteriors a l‟ Àrea de Benestar i Drets Socials,
Servei de Salut
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 51 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 115/2017 EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT. (EXP. 19573/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots 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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació,
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adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d‟octubre de 2016.
VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta
administració municipal per a l‟exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Transferència de crèdit d‟acord amb el
que es preveu a l‟article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 51 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2017, corresponent a l‟expedient 115/2017 en la
modalitat de Transferència de crèdit (8.321,00 euros) d‟acord amb el detall que
figura a l‟expedient i amb el resum següent :
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
107.520.864,05
0,00
0,00 107.520.864,05
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.999.334,81
0,00
0,00
7.999.334,81
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.437.800,00
765.154,26
0,00
24.202.954,26
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
78.660.836,72 8.803.476,92
0,00
87.464.313,64
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.375.100,00
0,00
0,00
2.375.100,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00 2.819.588,78
0,00
2.819.588,78
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
9.406.064,42 4.679.124,91
0,00
14.085.189,33
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 31.811.627,22
0,00
31.811.627,22
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00 4.635.000,00
0,00
11.635.000,00
TOTAL
236.400.000,00 53.513.972,09
0,00 289.913.972,09
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
82.160.020,74 6.811.212,24
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS 99.241.767,24 1.801.610,60
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.207.000,00
-526.695,29
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
14.799.147,60 1.499.724,14
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
300.000,00
0,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
16.406.064,42 39.770.793,94
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
5.800.000,00 3.695.182,65
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.486.000,00
462.143,81
TOTAL
236.400.000,00 53.513.972,09

0,00
88.971.232,98
8.321,00 101.051.698,84
0,00
1.680.304,71
-8.321,00
16.290.550,74
0,00
300.000,00
0,00
56.176.858,36
0,00
9.495.182,65
0,00
0,00
0,00
15.948.143,81
0,00 289.913.972,09
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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 7.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 49
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 101/2017 EN LA MODALITAT DE BAIXA
PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENTS DE CRÈDIT. (EXP.19843/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots 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. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d‟octubre de 2016.
VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta
administració municipal per a l‟exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Baixa per anul·lació/suplements de crèdit
d‟acord amb el que es preveu a l‟article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2017,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
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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 la modificació de crèdit 49 del pressupost de l‟ajuntament per
a l‟exercici 2017, corresponent a l‟expedient 101/2017 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/suplements de crèdit (3.526,72 euros); d‟acord amb el detall que figura a
l‟expedient i amb el resum següent :
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
107.520.864,05
0,00
0,00 107.520.864,05
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
7.999.334,81
0,00
0,00
7.999.334,81
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
23.437.800,00
765.154,26
0,00 24.202.954,26
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
78.660.836,72 8.797.676,92
0,00 87.458.513,64
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.375.100,00
0,00
0,00
2.375.100,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00 2.819.588,78
0,00
2.819.588,78
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
9.406.064,42 4.679.124,91
0,00 14.085.189,33
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 31.811.627,22
0,00 31.811.627,22
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00 4.635.000,00
0,00 11.635.000,00
TOTAL
236.400.000,00 53.508.172,09
0,00 289.908.172,09
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

82.160.020,74 6.811.212,24
99.241.767,24 1.787.210,60
2.207.000,00
-526.695,29
14.799.147,60 1.508.324,14
300.000,00
0,00
16.406.064,42 39.770.793,94

5.800.000,00 3.695.182,65
0,00
0,00
15.486.000,00
462.143,81
236.400.000,00 53.508.172,09

0,00 88.971.232,98
0,00 101.028.977,84
0,00
1.680.304,71
0,00 16.307.471,74
0,00
300.000,00
-3.526,72
3.526,72 56.176.858,36
0,00
9.495.182,65
0,00
0,00
0,00 15.948.143,81
0,00 289.908.172,09

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 53
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2017,
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 120 I 127/2017 EN LA MODALITAT DE
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BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 20088/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d‟octubre de 2016.

VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta
administració municipal per a l‟exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari
d‟acord amb el que es preveu a l‟article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2017,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència

ACORDA:
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PRIMER.- APROVAR la modificació de crèdit 53 del pressupost de l‟ajuntament per
a l‟exercici 2017, corresponent als expedients 120 i 127/2017 en la modalitat de
Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (692.111,98 euros); d‟acord amb el detall
que figura a l‟expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
765.154,26
0,00
8.833.476,92
0,00
0,00
0,00
2.819.588,78
0,00
4.679.124,91
0,00
31.811.627,22
0,00
4.635.000,00
0,00
53.543.972,09
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.811.212,24
0,00
1.839.931,60
0,00
-526.695,29
0,00
1.491.403,14
0,00
0,00
0,00
39.770.793,94
-270.000,00
3.695.182,65
270.000,00
0,00
0,00
462.143,81
0,00
53.543.972,09
0,00

DEFINITIU
107.520.864,05
7.999.334,81
24.202.954,26
87.494.313,64
2.375.100,00
2.819.588,78
14.085.189,33
31.811.627,22
11.635.000,00
289.943.972,09
DEFINITIU
88.971.232,98
101.081.698,84
1.680.304,71
16.290.550,74
300.000,00
55.906.858,36
9.765.182,65
0,00
15.948.143,81
289.943.972,09

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 56 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2017 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 134/2017, EN LA MODALITAT DE
SUPLEMENT DE CRÈDIT I 135/2017 DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.
(EXP.20712/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
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Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier
Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes i Juliana Carballeira Pascual; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d‟octubre de 2016.

VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta
administració municipal per a l‟exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Suplement crèdit i crèdit extraordinari
d‟acord amb el que es preveu a l‟article 177 del Text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals.

ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 56 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2017, corresponent als expedients 134/2017 en la
modalitat de Suplement de crèdit (36.985,04 euros) i 135/2017 en la modalitat de
Crèdit extraordinari (2.476.434,93 euros); i d‟acord amb el detall que figura a
l‟expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
765.154,26
0,00
8.853.276,92
0,00
0,00
0,00
2.819.588,78
0,00
4.686.562,93
0,00
31.811.627,22
0,00
4.635.000,00
2.513.419,97
53.571.210,11
2.513.419,97
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.811.212,24
0,00
1.859.731,60
0,00
-526.695,29
0,00
1.491.403,14
0,00
0,00
0,00
39.508.231,96
2.333.419,97
3.965.182,65
180.000,00
0,00
0,00
462.143,81
0,00
53.571.210,11
2.513.419,97

DEFINITIU
107.520.864,05
7.999.334,81
24.202.954,26
87.514.113,64
2.375.100,00
2.819.588,78
14.092.627,35
31.811.627,22
14.148.419,97
292.484.630,08
DEFINITIU
88.971.232,98
101.101.498,84
1.680.304,71
16.290.550,74
300.000,00
58.247.716,35
9.945.182,65
0,00
15.948.143,81
292.484.630,08

SEGON.- APROVAR l‟actualització de l‟Annex d‟Inversions aprovat juntament amb
el pressupost municipal per a l‟exercici 2017, en el sentit d‟afegir els projectes
d‟inversió que s‟han tramitat en el segon de l‟exercici 2017, donant un ròssec total
xifrat en 56.782.683,97 euros, en compliment de l‟article 4.2 de les Bases
d‟Execució del Pressupost Municipal per a l‟exercici 2017, i que es recullen en
document annex.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 10.- RELATIU A DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA
A L’ARTICLE 207 DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES
HISENDES LOCALS, REFERIDA A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
D’AQUEST AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS FINANCERS DE LA
TRESORERIA,
PER
OPERACIONS
PRESSUPOSTÀRIES
I
NO
PRESSUPOSTÀRIES, AIXÍ COM DE LA SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA
TRESORERIA, FINS A LA DATA DE 30 DE JUNY DE 2017. (EXP. 19512/2017)
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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:
VIST l'article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local,
aprovat per RDL 2/2004, de 05/03 (TRLRHL) i la Regla 9 de l‟Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s‟aprova la Instrucció Model Normal
de Comptabilitat Local, per les que es disposa que la Intervenció General de l'Ens
local, per conducte de la Presidència, trametrà al Ple de la mateixa informació sobre
l'execució dels Pressupostos de l'Ajuntament així com dels moviments financers de
la Tresoreria per operacions pressupostàries i no pressupostàries, i de la situació
dels fons líquids de la mateixa en els terminis que així ho estableixi el Ple de
l'Ajuntament.
VISTA la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta
Administració, la qual depèn orgànicament i funcional de la Intervenció General i
que fou aprovada pel Plenari d'aquesta Administració en data 04/11/2003 i, dintre
de la mateixa, les Regles 36 a 38, ambdues incloses, per la que es regula la
informació a subministrar al Ple d'aquest Ajuntament, en base a allò que disposa
l'article 207 de l'abans esmentat cos legal, en el que s'estableixen els terminis en
que s'ha de subministrar aquesta informació.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals
i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. ES DONA PER ASSABENTAT DEL COMPLIMENT de les Regles 36, 37 i
38 de la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable, aprovada pel Ple
d'aquesta Administració en data 04/11/2003, que desenvolupa allò que disposa la
Llei Reguladora de las Haciendas Locales, i recollit a l‟article 207 del Text Refós de
la Llei Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i la
Regla 52 i ss. de l‟Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s‟aprova la
Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, posant-se a l'abast del Plenari
d'aquesta Administració la informació que fa referència a l‟avanç de liquidació i a
l'Estat d'execució del Pressupost d'aquesta Administració i els moviments financers
de la Tresoreria per operacions pressupostàries i no pressupostàries, així com la
situació dels seus fons líquids a la data de 30/06/2017.
SEGON. LA INFORMACIÓ A QUÈ ES REFEREIX l'acord anterior serà
subministrada, de conformitat amb l'acord plenari de 3 de juliol de 1998, en suport
òptic, sens perjudici que a l'expedient que es tramita hi consti la documentació
sobre suport paper.
TERCER. COMUNIQUI'S per mitjans informàtics (correu electrònic - Intranet) el
present Acord i els Estats que s'acompanyen al mateix als portaveus dels partits i
coalicions electorals que conformen el Plenari d'aquesta Administració.
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ACORD 11.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I
L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS
TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 30.06.2017 (2ON TRIMESTRE 2017). (EXP.
20259/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
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 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple per al seu coneixement
dels informes de Tresoreria i d‟Intervenció, d‟acord amb l‟article 5 de la llei 15/2010,
de 5 de juliol, que modifica la llei 3/2004, de 29 de desembre, i l‟article 10 de la llei
25/2013, de 27 de desembre, sobre els terminis de pagament als proveïdors i la
gestió de les factures, referits al 30.06.2017 (2on trimestre 2017).
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s‟estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l‟article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts
en la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
les que s‟està incomplint el termini.
Atès que l‟article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‟impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l‟òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics
d‟actuació respecte de les factures pendents de reconeixement de l‟obligació per les
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al
registre de factures i no s‟ha efectuat el reconeixement de l‟obligació.
Atès que l‟informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s‟ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal
el 22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s‟ha rebut l‟informe
al qual fa referència l‟article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l‟Ajuntament.
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El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. És dóna per assabentat de l‟informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d‟acord amb el que disposa
l‟article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l‟anotació a l‟esmenta registre i no s‟hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l‟obligació, a 30 de juny de 2017
(2on Trimestre 2017).
SEGON. Remetre al Departament d‟Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d‟acord amb el previst en
l‟article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l‟infome emès per la Tresoreria
General.

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. E.L.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA.
250/16. (EXP.16008/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 10719/2016, de 23 desembre, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. E. L. G., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució i la
proposta adjunta van ser objecte d‟infructuosos intents de notificació els dies 4 i 9
de gener de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei 39/2015, d‟1
d‟octubre LPACAP, es van notificar mitjançant publicació al BOE del dia 7.2.2017.
ATÈS que s‟ha advertit una confusió en la notificació de l‟esmentada resolució, atès
que en la corresponent diligència figura que es va intentar notificar en el XXXXXXX
quan el domicili correcte de l‟interessat/da és l‟ubicat en el XXXXXXXXXXXXXXXX,
la qual cosa suposa una merma de drets per l‟interessat/da i el/la col·loca en una
situació d‟indefensió.
VIST que, amb data 18/5/2017 es va dictar la resolució núm. 3994/2017, per la qual
es torna a notificar la resolució d‟iniciació en el domicili correcte i s‟amplia en tres
mesos el termini de resolució i notificació del procediment.
VIST que, en aquesta ocasió, sí que es va poder fer la notificació a l‟interessa amb
data 18.5.2017, com així consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que l‟interessat no ha efectuat al·legacions en el termini atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
03.07.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 04.07.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 05.09.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 3994/2017, de 18 de maig, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
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TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. E. L. G., amb XXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. E. L. G.,
amb XXXXXXXXXXX, una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. D.D.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA.
20/17. (EXP.9701/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 2981/2017, de 7 d‟abril, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. D. D. R., amb XXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 5.5.2017, com així consta en
la diligència de notificació.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
06.06.2017.
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VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 12.06.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 26.9.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 2981/2017, de 7 d‟abril, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. D. D. R., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. D. D. R.,
amb XXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G.R.E. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX.
11/17VR (EXP.10239/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
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García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 3069 de 10.04.2017 es va iniciar procediment
sancionador contra el Sr. G. R. E., amb XXXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser
objecte d‟infructuosos intents de notificació els dies 26.04.2017 i 27.04.2017 davant
d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei 39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP, es va
notificar mitjançant publicació del BOE del dia 23.05.2017.
VIST que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de la persona interessada dintre del termini atorgat a l‟efecte.
VISTA la proposta definitiva de resolució , dictada en data 09.06.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut del 12.06.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provat el fet següent:
L‟interessat portava un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública el
dia 08.01.2017.
SEGON. - TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels
articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER .- SANCIÓ .- IMPOSAR al Sr. G. R. E., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: es considera responsable de la comissió dels esmentats fets,
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a títol d‟autor, el Sr .G. R. E., en aplicació de l‟article 28 de la Llei 39/2015 d‟a
d‟octubre , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.J.G.CH. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
2/17 PA (EXP.8390/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 3397/2017, de 25 d‟abril, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. R. J. G. Ch., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució es va notificar en data 12.5.2017, segons acredita
la signatura de l‟interessat en la còpia de l‟ esmentada resolució.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 06/06/2017, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
06.06.2017.
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VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 08.06.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
09.09.2016 a les 16:13h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
003397/17 de 25.04.2017:
Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. R. J. G. CH.,
amb XXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 150´25€ (art. 11.1. de la llei 10/1999, de 30de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. R. J. G. Ch., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R.G.P.G. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS. EX. SA
300/2016. (EXP. 7816/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
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González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 2175/2017, de 16 de març,es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. R. G. P. G., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟intents infructuosos de notificació
els dies 23 i 27 de març de 2017 i, davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
30.5.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
que estableix la Llei 39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
19.06.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 21.06.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets que a continuació es relacionen i que estan
recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data 13.09.2016 a la que es fa
referència en la resolució d‟iniciació núm. 2175/2017 de 16 de març:
Portar un gos considerat potencialment perillós per la via pública sense morrió
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels
articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos.
TERCER .- SANCIÓ .- IMPOSAR al Sr. R. G. P. G., amb XXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la
infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
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1.

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

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets,a títol d‟autor, al Sr. R.
G. P. G., amb XXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. N.M.E. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA
302/16. (EXP.7822/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 2177/2017, de 16 de març, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. N. M. E., amb XXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 5 i 6 d‟abril de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
30.5.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
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19.06.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 21.06.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 06.09.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 2177/2017, de 16 de març, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. N. M. E., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. N. M. E.,
amb XXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, una
multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.C.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS. EXP. SA.
18/17. (EXP.9674/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
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Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 2980/2017, de 7 d‟abril, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. C. C. M., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 3 i 4 de maig de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
7.6.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
23.06.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 26.06.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 26.11.2016, a la
que es fa referència en la resolució núm. 2980/2017, de 7 d‟abril, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos)
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. C. C. M., amb XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
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QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, el Sr. C. C. M.,
amb XXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. G.A.C.H. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS – EX, 43/17
VR. (EXP. 11411/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 3230/2017, de 19 d‟abril, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. G. A. C. H., amb XXXXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per infracció greu de la
normativa de tinença de gossos potencialment perillosos (portar el gos deslligat i
sense morrió a la via pública).
VIST que l‟ esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 10 i 11 de maig de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
6.6.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de la imputada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
26.06.2017.
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VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 27.06.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de Resolució presentada per la instructora del
procediment en data 26.06.2017 i en conseqüència declarar provats els fets que s‟hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. G. A. C. H., amb XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la infracció que es
descriu 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, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i correspon una sanció de
300,00.-euros (art. 11 Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. G. A. C. H., amb
XXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.R.R.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300 EUROS – EX, 28/17
VR. (EXP.10207/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
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acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 3068/2017, de 10 d‟abril, es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. C. R. R. C., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX per infracció de la Llei
10/99 de gossos potencialment perillosos ( portar un gos potencialment perillós
deslligat i sense morrió a la via pública els dies 27.10.2016 i novament el
29.11.2016.
VIST que l‟esmentada resolució va ser objecte d‟infructuosos intents de notificació
els dies 8 i 9 de maig de 2017; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre LPACAP, es va notificar mitjançant publicació al BOE del dia
27.5.2017.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de la imputada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
23.06.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 26.06.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de Resolució presentada per la instructora del
procediment en data 23.06.2017 i en conseqüència declarar provats els fets que s‟hi
relacionen:
SEGON.- IMPOSAR al Sr. C. R. R. C., amb XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i
domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, la comissió de la
infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública els
dies 27.10.2016 i 29.11.2016. Fets que constitueixen infracció dels articles 2.1 i
7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la Tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, que es qualifiquen com a GREU (art. 7 llei 10/1999),
i els correspon una sanció de 600,00.-euros, (300,00.-euros per la infracció
comesa el dia 27.10.2016 i 300,00.-euros per la infracció comesa el dia
29.11.2016-.(art. 11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. C. R. R. C., amb
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
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Instructora i a la Intervenció General.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 21.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 21 DE JUNY AL 18 DE JULIOL DE 2017, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 5035 AL 5765.
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. 5035 de data 21 de juny al núm. 5765 de data 18 de juliol de
2017.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 22.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 24, 25, 26 I 27 DEL 27 DE JUNY
I 4, 11 I 18 DE JULIOL DE 2017, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l‟últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 24, 25, 26 i 27 de 27 de juny i de
4, 11 i 18 de juliol de 2017, respectivament.
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MOCIONS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES

En relació amb la moció número 23 presentada pels grups polítics municipals
d’ICV-EUiA-PIRATES, CUP-PA, amb l‟adhesió de CIUTADANS; amb la moció
número 24 presentada pels grups polítics municipals d’ERC, CiU i CUP-PA; amb la
moció número 25 dels grups polítics municipals del Partit dels Socialistes de
Catalunya amb l‟adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC i CiU; amb la
moció número 26 presentada pel grup polític municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya amb l‟adhesió dels grups polítics municipals d’ERC i CiU; i amb la
moció número 27 presentada pel grup polític municipal de CIUTADANS amb
l‟adhesió del grup polític municipal del PP, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, finalment hi ha..., bé, sí Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La 23 queda sobre de la taula.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Tal com hem comentat a la Junta de Portaveus, són quatre mocions,
finalment les conjuntes i per a la seva presentació donaré la paraula als quatre
regidors que la presentaran, per tant, tenen màxim dos minuts i mig per a la seva
presentació. En primer lloc, el Sr. Cristhian Giménez, per a la número 24.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, presentem una moció avui, per refermar el compromís municipal amb el
Reglament per l‟ús de la llengua catalana a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet. Per un
únic motiu ho fem, defensar el català i el model d‟ús de la nostra llengua a
l‟administració pública que fins ara, ha estat un èxit, fruit d‟un gran consens polític i
social.
Aquest consens municipal es va concretar amb el Reglament per a l‟ús de la
llengua catalana a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, signat el passat 25 de
gener de 2007. Per tant, ens limitarem a recordar alguns dels articles d‟aquest
Reglament.
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Al capítol I, article 1 el Reglament diu per a l'ús de la llengua catalana a
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, recull que:"L'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat vetlla perquè en els ens i les activitats en què participi mitjançant
convenis, consorcis o altres formes de relació, s'hi apliquin els criteris establerts en
aquest Reglament. Tots els organismes o els ens abans esmentats han d'ajustar-se
als criteris d'ús lingüístic que difongui el Consorci per a la Normalització Lingüística,
a través del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet".
I al Capítol II el mateix Reglament explica que l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat ha d'emprar normalment el català per a les seves tasques i relacions,
amb les particularitats que resulten dels articles següents. Especificant, aquests
acords que quan es tracta sobre avisos, publicacions i activitats públiques es recull
que "la retolació pública de tota mena s'ha de redactar preferentment i almenys en
català".
Doncs, només recordant això, volem que el Ple de l‟Hospitalet refermi aquest
compromís amb la nostra llengua i que d‟aquesta manera superem els discursos
que qüestionen el valor oficial del català i volen relegar-la de nou, a l‟esfera privada.
Ens neguem. La llengua és quelcom més que el nostre patrimoni cultural, és l‟eina
que tenim per a relacionar-nos i entendre el nostre territori i societat. Construïm i
ens expliquem a nosaltres mateixes des de la llengua, i la nostra és el català.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Per la següent moció, la presentarà el Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Bé, la moció que presentem, segurament és la que té o la que
tindrà caràcter menys partidista, de totes les que presentarà aquest Grup, en els
propers Plens i possiblement en tot el mandat. Es tracta simplement de fer d‟altaveu
de la comissió promotora que, com saben tots vostès, la comissió promotora de la
renda garantida que, doncs, per celebrar i per consolidar l‟èxit conquerit, fa uns
quants dies, aprovant per unanimitat en el Parlament de Catalunya, la Llei
d‟aquesta renda garantida, doncs, ens transmetia la necessitat, l‟interès d‟impulsar
una declaració, el més conjunta possible, que reflectís aquest suport i aquest
recolzament i que llegeixo sense afegir-ne rés més:
“La Llei de la renda garantida de ciutadania el que desenvolupa l‟article 24.3 de
l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya que té com a finalitat que les persones i famílies
en situació de pobresa, tinguin assegurats els mínims d‟una vida digna, ha estat
aprovada pel Parlament de Catalunya el 12 de juliol de 2017.
Aquesta Llei és el resultat d‟un llarg procés que es va iniciar amb l‟iniciativa
legislativa popular que desprès de recollir 121.191 signatures en el 2013, va ser
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presentada pels seus representants, en el Ple del Parlament del 26 de març de
2014. Va continuar la seva tramitació per via d‟urgència i desprès de superar dues
convocatòries electorals, va culminar recentment amb la redacció del Projecte de
Llei, fruit del treball de la ponència parlamentària i l‟acord subscrit pels
representants de la Comissió Promotora i el Govern de la Generalitat.
Aquest dret cívic i social que empara a tota la ciutadania de Catalunya, és el
resultat de l‟esforç i la col·laboració de nombroses persones voluntàries, del suport
de més 76 entitats cíviques, socials i polítiques, i de les mocions de suport de 52
ajuntaments i del Conselh Generau d'Aran que representen una àmplia majoria de
la població de Catalunya.
La Comissió Promotora celebra amb totes les persones, entitats i ajuntaments la
consecució d'aquest important dret. També, expressa el reconeixement a la seva
activitat de suport, i agraeix el seu compromís i col·laboració amb els següents
objectius:
1.- La implementació de la totalitat de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i
en conseqüència, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a
temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSC.
2.- Promoure l'actualització en el termini més breu possible de l'IRSC, el qual està
congelat des de 2010.
3.- Informar la ciutadania perquè totes les persones i famílies que tenen dret a la
Renda Garantida de Ciutadania puguin sol·licitar-la.
4.- Defensar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania davant de qualsevol
amenaça o retallada en el futur. Gràcies.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Bona tarda a tothom. Només per presentar la moció
proposada pel Partit dels Socialistes amb l‟adhesió de Convergència i Esquerra, als
quals, els hi vull agrair aquest acompanyament, en el que volem donar suport a la
candidatura que està promovent la Confederació Sardanista de Catalunya, per tal
de demanar que el ball tradicional de la Sardana sigui reconegut com a patrimoni
cultural i immaterial de la humanitat.
Sabeu que és una de les tradicions més arrelades al nostre País i evidentment, a la
nostra ciutat, no és menys important aquest fet. I el que volíem era aprofitar que
tant la Confederació de Sardanistes de Catalunya, com la pròpia Coordinadora
Sardanista de L‟Hospitalet, ens demanaven aquest recolzament i s‟està duent a
terme, a tots els municipis de Catalunya, doncs enteníem que era important portarho al Ple, que tothom puguem donar el recolzament a aquesta expressió cultural i
tradicional, no només de la nostra terra i que ha ajudat a aglutinar a moltes
generacions i per això, presentar aquesta moció, en la qual demanem el
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recolzament, per poder presentar la candidatura a aquest reconeixement
internacional. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Miren, una buena convivencia, es un elemento básico
en la calidad de vida de los barrios y de los vecinos. No es baladí, que parece ser,
que esa convivencia se ve deteriorada por actuaciones de personas, muchas de
ellas incívicas y de cuestiones que los vecinos acaban por no soportar, por decirlo
de alguna manera.
No es baladí, como decía, que 500 vecinos, que no es fácil, en un barrio, se pongan
de acuerdo para protestar con los actos de incivismo y con los distintos actos que
hay, como puede ser, que a altas horas de la madrugada, lleguen unos señores, se
pongan a beber, se embriaguen y les den por meter en la juerga permanente, en un
barrio, alterando el descanso de los vecinos. Como no es baladí, que se permita
que hayan establecimientos en el entorno de este barrio, que estamos hablando en
el entorno del Mercado de los Pajaritos, donde se vendan alcohol, donde se
trapichee con droga, donde lo estén viendo, donde la gente haga sus necesidades
en las porterías, al lado de los jardines y demás.
Ha llegado un momento, en que los vecinos, hartos ya de reclamar al
Ayuntamiento, por enésima vez, y que desde hace cinco años, tienen el
compromiso de que eso se va a evitar, pero no llega nunca, el momento. Que se
reúnan y junten, en un “plis plas”, por decirlo de alguna manera, más de 500 firmas.
Se ve que no es un vecino protestón que dice: “es que le molesta el vuelo de una
mosca o de una golondrina”, si no, que de verdad, el barrio se está alterando, en
cuanto a lo que es incluso, la convivencia. Porque esto llega a enfrentamientos, un
vecino le reprocha a otro, le dice, oye, por favor, vete por ahí, a no darnos más la
guerra esta noche, que ya está bien, de estar aquí cantando y armando jaleo,
debajo de nuestros balcones. Hasta el punto de que se enfrentan, discuten y eso
genera, pues enfrentamiento.
Lo que pedimos es que, de una vez por todas, y después de cinco años de
reivindicar los vecinos permanentemente, se ponga coto a eso y que el
Ayuntamiento que tiene las herramientas para evitarlo, las ponga en marcha. Yo
estoy convencido, Sr. Castro, que usted hace lo que puede, pero no es suficiente,
algo no funciona, en eso, en la limpieza, en permitir que estos individuos, un día
tras otro, siguen ahí, dándole el tostón a los vecinos, no les dejen descansar.
Y usted tiene herramientas para poner en marcha. Yo creo que la pedagogía es una
buena herramienta, pero yo sé, que a veces no todo, y siempre y en todas las
comunidades hay algún incívico y eso no puede usted evitar, ni yo. La pedagogía
ayudará mucho, algo hay que hacer en esa dirección y algo se va haciendo, pero
insuficiente. Pero también, hay que echar mano, a veces, de la sanción y de estar
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ahí y de ver que los que incorregibles, al final tendremos que corregirlos, de alguna
manera.
Sé que es difícil que un chico, por la noche, toque los timbres y usted ponga un
señor para que vaya corriendo detrás de él. Pero si hay un elemento persuasivo, si
hay lo que tiene que haber, presencia de los agentes de la autoridad, incluso a
veces, camuflados para que los pillen infraganti, que seguro que algo se hace, pero
es insuficiente, Sr. Castro. Parece que siempre nos metemos con usted, pero es
que usted tiene una parte muy complicada en esta ciudad, es verdad, y nos consta
que usted trabaja.
Siempre lo he dicho, y se lo digo a usted personalmente, pero es insuficiente.
Tienen que poner toda la carne en el asador, para acabar de una vez por todas, con
el incivismo y sobre todo, con las normas que ustedes tienen ahí y con los medios a
su alcance que son más de los que parecen.
Vamos, si somos incapaces de poner orden en un barrio y al final 500 vecinos, que
no son pocos, se ponen de acuerdo para decir, basta ya, es que algo estamos
haciendo mal y sobre todo, reiterándoles que no se preocupen, que esto se va a
solucionar pero no se soluciona.
Sr. Castro, le pido, en nombre de estos vecinos que han sido ellos los que nos han
llamado, para que lo viéramos in situ, y lo hemos podido comprobar, que tomen
medidas de una vez por todas y solucione ese problema. Porque esta ciudad, en
algunos sitios, por estas cuestiones, se hace insufrible y tenemos los medios para
hacerla mejor. Usted lo sabe, por favor, póngalos en marcha y de una vez por
todas, acabe con estas cuestiones y dé usted a los vecinos crédito, que lo que
dicen es verdad, no lo dicen por decir, es cierto.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Respecte a les mocions 24, 25 i 26 votaré a favor, res més a dir.
I sobre la moción 27, es la moción para la implementación de medidas urgentes
para garantizar la convivencia en el entorno del Parque de los Pajaritos, votaré a
favor porque al final, ustedes tampoco están pidiendo nada, en lo que no se esté
trabajando ya en la zona y yo no hace falta que vaya allí, porque es que
precisamente, vivo al lado, también. Yo soy vecino de la zona y también veo, cada
vez que bajo de mi casa, pues cosas muy buenas y cosas no tan buenas también.
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Pero yo creo que la reflexión que hay que hacer es un pelín más profunda de poner
más seguridad, porque usted decía: “ no.., poner a alguien así, para que le coja de
infraganti..”, un secreta no persuade, un secreta sanciona. Entonces yo creo, que lo
que sí que habría que hacer, igual son medidas un poco más extensas y un poco
más de calado, buscando una estabilidad a largo plazo.
Medidas como pueden ser el trabajo comunitario, como puede ser, la
racionalización del uso del espacio público, la dinamización, incluso de ese espacio,
buscar actividades que cohesionen en el barrio, en ese espacio y bueno, en este
mismo sentido, yo creo que ya es un tema en el que este Gobierno, tiene el foco
puesto y lo hemos comentado muchas veces, nosotros hemos hablado muchas
veces de el espacio público para las personas, el espacio público garantizando un
especio de convivencia y un espacio de seguridad para el disfrute de todas las
personas y lo que sí que creemos es que no sólo se puede remediar el problema
del incivismo con seguridad, sino que nosotros somos todos, y hablo de todos los
representantes políticos de este Ayuntamiento, somos corresponsables también, a
la hora de transmitir según qué valores en los Distritos.
Con lo cual, totalmente a favor de la moción pero sí que invito a todos también, a
que aportemos un poquito más y trabajemos más en profundidad con lo que se
debe hacer en según qué zonas para mejorar la convivencia. Gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de les quatre mocions.

SRA. ALCALDESSA
A ver, por favor. A ver, esto no es una asamblea vecinal ¿vale? Ahora estamos
dando la palabra a los concejales de este Ayuntamiento, que se van a posicionar
sobre un tema que seguramente a ustedes les interesa y yo les rogaría que
escuchen y que en todo caso, cuando finalicemos este punto, si quieren decir o
chillar, podrán hacerlo, pero no está permitido. Les ruego silencio. Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Gràcies. Votarem a favor de la moció 25. No podem restar indiferents davant del
reconeixement públic d‟un dret social defensat amb les mobilitzacions d‟una part
significativa de la ciutadania, encara que el redactat de la Llei impliqui només un
reconeixement parcial d‟aquest dret.
Donem doncs, el nostre suport al document de reconeixement i compromís
proposat per la Comissió promotora de la renda garantida I que la moció recull
íntegrament. Creiem però, que aquest Ajuntament hauria d‟anar més enllà d‟aquest
reconeixement i a tall d‟exemple, podria garantir Al conjunt de la població de la
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ciutat, els mitjans i recursos que aquests dies estan reclamant, per exemple, amb
les seves mobilitzacions, les treballadores i treballadors dels serveis socials de la
ciutat.
Cal, doncs, passar de les bones paraules als fets pràctics, a totes les
administracions, especialment en aquest terreny tant sensible com és el de els drets
socials de la població.
Tot i no ser una solució indefinida i total, a la situació d‟emergència i d‟extrema
pobresa de moltes de les nostres veïnes, reconeixem l‟avenç que pot provocar
aquesta mesura i per tant, li donem tot el nostre suport.
Tanmateix, ens agradaria començar a debatre sobre d‟altres propostes o mesures
que al nostre entendre, podrien suposar un avenç superior per a les classes
populars de la nostra ciutat i del nostre país, com podrien ser, per exemple, Renda
Bàsica Universal, tal i com proposen des de la Marea Bàsica contra l‟Atur i la
Precarietat o el treball garantit per a tothom, amb reducció de jornada, i amb
l'ampliació de serveis públics, de cures i d‟altres, serien algunes d‟aquestes
mesures de llarg recorregut, interessants a debatre i a implementar en un futur no
gaire llunyà.
Votarem a favor també, de la moció 26 i per la moció 27, ens agradaria fer.., bé,
entenem que és un tema molt complex.
En primer lloc, volem fer un reconeixement públic a totes les veïnes de l‟entorn del
Parc dels Ocellets, que porten anys patint les situacions relatades a la moció, no
vindrem aquí a contradir la seva opinió com a veïnes al respecte del què passa al
barri. Entenem que expressin el seu patiment i descontentament, a partir de la
denúncia de les dos grans problemàtiques que presenta la moció que són la:
inseguretat i la brutícia.
Tanmateix per a nosaltres, la moció no va a l‟arrel dels problemes. Tot i ser molt
conscients de la situació d‟aquest espai públic del barri de la Florida, no creiem que
les mesures que proposa, siguin les més adients i ens expliquem.
Per a nosaltres, aquest no és un tema puntual, ni exclusiu de la zona del Parc dels
Ocellets de la Florida. Aquest és un tema recurrent, també a altres espais públics
de la zona nord de la ciutat. Blocs Florida o la plaça Espanyola de la Torrassa,
serien exemples similars dels greus efectes de l‟elevadíssima densitat de població,
als nostres barris i de la manca d‟una coherència i continuïtat en les polítiques
públiques d‟aquest Ajuntament.
Ara, finalment, el Govern ha decidit iniciar un Pla Integral als Blocs Florida. Però els
indicadors socioeconòmics d‟aquesta zona de la ciutat, de Blocs Florida, no
apareixen ara, no els hem descobert ara, els coneixíem de fa molts i molts anys.
Fa molts anys que aquesta és la realitat d‟aquest indret del barri de la Florida, els
Blocs. Un cop desapareguts, el Pla Integral la Florida-Pubilla Casas i el Pla de
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Desenvolupament Comunitari de la Florida, més de 3 anys després, el Govern
decideix atendre globalment, integralment, la situació enquistada durant dècades
als Blocs, per posar un exemple.
Doncs aquest no seria l‟únic cas que caldria atendre de manera integral. Al nostre
entendre, els espais públics dels barris de la zona nord de l‟Hospitalet, necessiten
un replantejament integral que inclogui mesures urbanístiques, socials,
comunitàries, culturals, de resolució de conflictes i moltes més. Quants anys més
hauran d‟esperar els veïns/es de la plaça Espanyola o del Parc dels Ocellets, aquí
presents, per a que el seu Ajuntament decideixi abordar de manera integral les
necessitats reals dels seus veïns i veïnes? ¿Hauran d‟esperar uns altres 5 ó 10
anys, veient com fracassen contínuament, tots i cadascun dels plantejaments
puntuals i descoordinats del seu Ajuntament, any rere any, mesura rere mesura?
Alguna reflexió més: quan no hi ha espai dins de les cases, la gent surt al carrer a
fer la seva vida. Això, que durant dècades, 30 ó 40 anys ençà, va esdevenir gairebé
un símbol etnogràfic de cóm es construïen les relacions entre veïnes als barris de
l‟Hospitalet, que compartien converses, problemes i vida a les portes de les seves
cases, als parcs i a les places, ha anat desplaçant-se cap a la vida a l‟interior, cap a
l‟esfera privada i familiar. I perquè no dir-ho, amb una pantalla tàctil, sempre a les
mans.
Però quan les famílies obreres de l‟Hospitalet, abandonaven els barris per tal
d‟assolir més metres quadrats a les seves vivendes, una nova classe treballadora
les hi prenia el relleu i omplia els petits pisos de la Florida, de Collblanc o de La
Torrassa, amb vàries famílies compartint pis o amb lloguers per petites habitacions.
Per tant, mentre avança una creixent tendència social adreçada a viure la via
pública només des de l‟ús regulat, establert i fins i tot ajustat als paràmetres
comercials, com ara, anar a comprar, prendre alguna cosa a les terrasses dels bars,
participar d‟alguna activitat organitzada, en paral·lel, existeix una altra necessitat de
les veïnes de trobar espais públics on fer possible la seva vida en societat, més
enllà dels 5 metres quadrats que representen, a vegades, les habitacions que
poden ser el seu propi domicili.
Per a nosaltres, una de les causes primordials de la situació real d‟aquest espai
públic, molt escàs a tota la zona nord de la nostra ciutat, és l‟elevadíssima densitat
de població existent a tota la zona. Però també la situació d‟extrema pobresa i
desigualtat, entre les nostres veïnes. Tot això, conforma una realitat social
devastadora, massificació d‟habitatges precaris, manca d‟espais públics a zones
amb les taxes de densitat de població més altes del món, una lluita, en definitiva,
una lluita ferotge per ocupar el poc espai públic existent.
I el que més ens preocupa ¿què ha fet i què pretén fer aquest Govern per tal
d‟incidir sobre aquest realitat? ¿Sobre l‟elevadíssima densitat de població d‟aquests
tres districtes i dels seus sis barris, cinc barris, en aquest cas, de la zona nord de la
nostra ciutat? ¿Es plantejaran algun dia que no es pot seguir construint més, a
barris com la Florida, les Planes, Collblanc, la Torrassa o Pubilla Casas? No es pot
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construir més, una moratòria de construcció, per exemple? És urgent alliberar, per
nosaltres, alliberar espais a tota la zona nord i convertir-los en espais públics, per
tal d‟esponjar el territori i contribuir a reduir la densitat de població, des de
l‟administració pública municipal.
Per tot això, i entenem que és un tema molt, molt i molt complex, votarem en contra
de la moció, tot i mostrar el nostre agraïment, tant a les veïnes per plantejar el
problema. Tant el grup municipal que ha volgut portar aquestes necessitats al Ple.
Creiem que és imprescindible debatre sobre aquests temes. No creiem que la
moció plantegi, vagi a l‟arrel dels problemes, i per tant, no creiem que siguin les
propostes que plantegen, siguin les que nosaltres..., no creiem que faci una
diagnosi, segurament acurada, quan planteja, per exemple, en el quart dels acords,
no acabem d‟entendre, per exemple, la proposta d‟un procés participatiu per tal
d‟avaluar les mesures preses per l‟Ajuntament, duran els últimes tres mesos.
En tot cas, nosaltres entenem que el procés hauria de tenir com objectiu,
inicialment, diagnosticar amb les veïnes d‟aquesta zona del barri, diagnosticar
primer, dissenyar quines mesures a llarg termini, de manera integral, implementarles i un cop implementades, potser també, avaluar-les, però no donar tres mesos
per posar als veïns en una taula i explicar-les què s‟ha fet, per nosaltres això no és
un procés participatiu. Ja està sense més, si de cas, a la rèplica ja continuarem.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí bona tarda a tots els veïns i veïnes que assisteixen al Ple. Des del Partit
Demòcrata el què volem manifestar amb la moció número 27 és manifestar, des
d‟un principi, el nostre vot favorable.
Faig un recordatori de moltes situacions que passen a una ciutat com L‟Hospitalet. I
em venien al cap, doncs, altres situacions com les que estan patint vostès en
aquest lloc. Situacions que es patien a les discoteques de Femades, situacions
diferents perquè són altres, però sempre la ciutat de L‟Hospitalet, ha tingut
problemes de convivència, problemes d‟aldarulls i tal. I sempre, hem incidit, les
diferents formacions polítiques per a que el solucionin.
És evident que un dels defectes que té aquesta ciutat és que té problemes de
convivència, de que no el sabem solucionar des de la pròpia aportació personal
dels veïns i veïnes, i des de l‟actuació dels grups municipals enfront el Govern de la
ciutat.
Donem aquest vot favorable a la moció perquè criem que una societat és una cosa
constant que sempre està canviant i que per tant, hem d‟incidir molt en solventar els
problemes del civisme, de la convivència i tenir una ciutat més segura. I tot això ho
hem de fer entre tots, no només des del Govern, no només des de la nostra
societat, si no estem en una societat viva, canviant. La societat actual no és la de fa
40 anys, i per tant, hem d‟entendre tots que la convivència, el civisme és un factor
determinant per tenir una bona convivència en aquesta ciutat.
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I per tant, moltes vegades des del Patit Demòcrata ja ho havíem impulsat,
campanyes de convivència, campanyes de civisme. No ho solucionarem només
fent-ho des de l‟Ajuntament, ho hem de fer des de les escoles, des de les famílies,
des del veïnatge, des de totes les entitats socials de la ciutat i per tant, torno a
repetir, donem suport a aquest moció, no pensant que és la solució al problema o al
problema concret d‟una zona de la ciutat, si no que la ciutat de L‟Hospitalet és molt
gran, que hi ha molts barris, que ha diferents situacions que ara es produeixen al
Parc dels Pajaritos, que es produeixen a les discoteques de Femades, que es
produeixen als Blocs de La Florida i que en altres moments, s‟han produït amb
altres barris de la ciutat i que segurament, desgraciadament de futur passarà amb
altres barris.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Me posicionaré sobre la 27, ya que las otras somos firmantes o estamos adheridos.
Respecto a la moción para la implementación de mesures urgentes para garantizar
la convivencia en el torno del Parque de los Pajaritos, doy la bienvenida a los
vecinos, a este Pleno.
Desde Esquerra creemos que tiene que ser posible hacer compatible el uso social
del espacio público, con la convivencia y el descanso de los vecinos y de las
vecinas. Es una tema recurrente, que no sólo se da en el Parque de los Pajaritos,
también se ve en otras zonas como por ejemplo, la Plaza Española, especialmente
estos meses de verano.
Se ve agravado por la alta densidad de la zona norte de la ciudad y el uso intensivo
que se hace del poco espacio público del que disfrutamos. Creemos que estos
problemas se tienen que encarar desde diferentes ámbitos, no sólo con más
presencia policial y agentes uniformados. Hay que potenciar servicios que ya se
han puesto en marcha como el de los agentes cívicos, también a través de la
mejora de la limpieza, tal como venimos reclamando des de Esquerra Republicana
y creemos también, que la participación de los vecinos no debería limitarse sólo a la
evaluación de las medidas adoptadas, sino también que se cuente con ellos, para
que las medidas que se adopten, se adecúen a las necesidades reales del barrio y
de lo que reclaman los vecinos. Por eso votaremos a favor de la moción. Muchas
gracias.

Essent les 18:13 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència el Sr.
José M. García Mompel, 2on. Tinent d‟Alcaldia. Així mateix, també abandona la
sessió la Sra. Esplugas González, regidora del grup polític municipal del Partit
Popular.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)

…/…

84

Gracias. En primer lugar saludar a todos los vecinos presentes en el Pleno, en
especial, a los del entorno del Mercado de los Pajaritos que.., del Mercado de la
Plaza de los Pajaritos que han dado pues, un paso adelante, valiente para reclamar
también ellos, una ciudad de primera, la ciudad que merecen y que merecemos
todos y me parece muy positivos que los vecinos digan basta ya y que quieran una
ciudad de primera, a la que tienen derecho, porque también viven en la ciudad de
L‟Hospitalet y por tanto, tienen todo nuestro apoyo.
Respecto a la moción número 24, la vamos a votar en contra y la vamos a votar en
contra, precisamente por el concepto por el que lo presentan y lo han dicho los
grupos en la exposición de motivos: “la nostra llengua és el català”, sí però també el
castellà. Y de eso se olvidan, porque nuestras lenguas son dos y no son las
administraciones, ya sé que para un partido independentista es muy difícil dejar que
el ciudadano piense pero no, no son las administraciones las que tienen que
enmarcar esas lenguas.
Tenemos unas leyes que se han de cumplir y respetar y han de ser los ciudadanos,
los que libremente escojan la lengua. Y por tanto, las administraciones tienen que
guardar ese principio de neutralidad y se tienen que dirigir a los ciudadanos,
indistintamente, en castellano y catalán, sin tener una lengua preferente. Porque la
preferencia de la lengua, la deben de tener los ciudadanos que son los que
libremente deben de escoger en qué lengua desean comunicarse con su
Administración.
Por tanto, el hecho de que una Administración haga uso prioritario de una lengua
sobre la otra, es lo que, a nosotros, en la ciudad de L‟Hospitalet, sobretodo en la
ciudad de L‟Hospitalet, nos causa perplejidad y por tanto, votaremos en contra de
esta moción, como lo hicimos en el momento en el que se presentó y como ya
presentamos también, alguna moción para modificarla que no fue aprobada
obviamente.
Respecto a la 25, la votamos a favor, únicamente alguna salvedad porque sí es
cierto que en este documento, a familias monoparentales o a familias numerosas de
más de tres hijos, realmente no se les apoya o no se les contempla una ayuda
adicional y creemos que esto debería también haberse tenido en cuenta, pero
obviamente nada que decir y apoyamos esta moción.
Y respecto a la 26, pues también, la votaremos favorablemente.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Ens posicionarem de les mocions 24, 25, 26 i 27.
La moció 24 la votarem a favor, la moció per refermar el compromís municipal amb
el Reglament per a l‟ús de la llengua catalana. És un tema que ja hem parlat en
aquest Ple, perquè han vingut mocions, en aquest sentit, o en sentit contrari, llavors
no tenim rés més a dir. Recolzem totalment aquesta moció, i per això, la votarem a
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favor.
Pel que fa a la moció 26, la moció de suport a la candidatura de la sardana, ens
sembla també una bona iniciativa, la votarem també a favor. Sempre és per
nosaltres fonamental defensar el patrimoni cultural, natural i arquitectònic, en
aquest cas, parlem del patrimoni cultura immaterial i considerem que és una molt
bona iniciativa, per tal de fomentar i garantir la pervivència d‟aquesta tradició de la
nostra cultura. Per tant, la votarem també a favor.
I pel que fa a la moció 27, la moció per implementar mesures urgents per a garantir
la convivència a l‟entorn del parc dels Pajaritos, des del nostre grup municipal, com
ja han comentat altres grups, coneixem les dificultats que es donen a la nostra
ciutat, a diverses zones, a l‟hora de fer ús de l‟espai públic, ja sigui per conductes
incíviques dels ciutadans o per la manca d‟espai i l‟alta densitat de població a la
nostra ciutat, sobretot a diversos indrets com pot ser més la zona nord.
En tot cas, nosaltres considerem que l‟Ajuntament, ha de prendre mesures per tal
de fer complir l‟ordenança de civisme, garantir el descans dels veïns i fomentar l‟ús i
el gaudir de l‟espai públic, per part de tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat.
Però el què no compartim, són algunes de les propostes d‟aquesta moció. Sabem
que és obvi, que s‟ha de controlar i sancionar quan no es compleix aquesta
normativa, però considerem que la via policial o coercitiva, no és l‟únic que sigui a
seguir ni la que dóna millors resultats, com ja hem comprovat durant molt temps, no
a aquesta ciutat si no a moltes altres. Encara que tot, som conscients de la
necessitat d‟aquesta intervenció policial en segons quines situacions que es poden
donar i això, tots som conscients d‟això però entenem que aquestes no han de ser
les mesures prioritàries a l‟hora de solucionar aquesta situació.
Les solucions, per a nosaltres, passaríem primer per dignificar la zona, per fer
programes d‟integració, per fer ús de la mediació comunitària, per tenir un cos
d‟agents cívics i sobretot per treballar conjuntament i de manera transversal per
poder fomentar una convivència cívica i respectuosa amb l‟entorn i amb tots els
nostres veïns.
Per tant, nosaltres ens abstindrem d‟aquesta moció i animem al Govern municipal
per tal d‟analitzar i de prendre mesures d‟altre índole, per tal de poder solucionar els
problemes que es puguin donar a la nostra ciutat. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
La moción número 24, es que estamos siempre con lo mismo, erre que erre,
machacando en la misma historia. Vamos a votarla en contra, como no puede ser
de otra manera, porque nosotros, a veces, puede dar la sensación porque unos se
empeñan en que así sea, de que nosotros, los partidos unionistas estamos en
contra de la lengua catalana, cuando es nuestra propia lengua de la que sentimos
un gran orgullo por tener dos lenguas en Cataluña.
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Un gran orgullo que sentimos y no pretendemos que se esconda, como en años
pretéritos, ya por suerte casi olvidados, salvo que alguna cosa queda todavía.
Porque nos empeñaos en rememorar las dos Españas, y los rojos contra los azules,
y tal y cual, eso ya pasó, pero en cualquier caso, es cierto que en aquella época
había una injusticia con esa lengua. Y es lógico que al final, los catalanoparlantes,
hayan tenido ese deseo de defender su lengua, arraigado y yo lo entiendo, pero no
debemos enfrentarla a otra lengua, que también es nuestra materna, porque
tenemos la suerte, como digo, y el orgullo de tener dos lenguas, dos extraordinarias
lenguas, una si cabe, más universal que otra, pero en cualquier caso, el catalán es
nuestra propia lengua y nunca haremos aquí nada para que se esconda.
Pero no enfrentarla, no querer esconder el castellano y que tenga un plano distinto
el catalán, tiene que estar en el mismo plano, por eso, nosotros cuando vemos algo
por ahí, donde se minimiza o el castellano no aparece, decimos que aparezca
también el castellano y eso no es contra del catalán, a ver si se enteran. Es porque
el castellano que es nuestra lengua propia también y como decía aquí, un
compañero del Pleno, que lo ha dicho hace un momento, debemos tener el orgullo
de tener dos lenguas, y lo he dicho yo muchas veces también, pero él decía algo
que ustedes han oído y que es absolutamente cierto, no lo repetiré porque creo que
ha quedado claro en su retina.
Mire, nosotros vamos a votar en contra, pero que quede claro, que seguiremos
defendiendo el catalán siempre, pero no queremos enfrentamientos con la lengua
castellana, y ustedes buscan permanentemente enfrentamientos, quieren que no
aparezca y es por lo que no estamos de acuerdo. Mire, no hay mas que mirar los
documentos que tenemos aquí, el 99% están escritos en catalán. Yo echo de
menos el castellano, y no estoy haciendo siempre una bandera de esto, porque al
final, lo hemos ido asumiendo, pero llega un momento en que uno se cansa de que
ustedes estén siempre dando erre que erre con la lengua catalana como si la
quisiéramos algunos esconder, cuando no es así.
Por tanto, votamos en contra por la idea que ustedes están dando a la gente de que
nosotros estamos en contra del catalán. No es verdad, estamos a favor de las dos
lenguas que tenemos el orgullo de tener en Cataluña, en un plano de igualdad y
ahora mismo, está en minoría, en este Ayuntamiento, por lo menos.
En cuanto a la moción siguiente, la 25, que veo una adhesión al documento, como
no puede ser de otra manera, la renta garantizada. Nosotros la hemos defendido en
todos los foros políticos. Por lo tanto, estaremos absolutamente a favor. La hemos
defendido, y así debe ser. Creemos que es de justicia que eso se haga y vamos a
luchar para al final, se consiga.
La 26. Mire estamos a favor, pero sí queremos hacer una consideración al Partido
Socialista. Mire, votaremos a favor de esta moción, porque nos parece estupendo
poner en valor, obviamente, una danza tan arraigada a nuestra ciudad, en la cual,
aquí muchas asociaciones, bueno, la protegen y trabajan y eso es bueno, eso es
bueno, porque es nuestra cultura, cultura catalana que lo que hay que hacer es
ponerla en valor. No estamos en contra, pero mire, cuando leemos, da la impresión
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que el PSC utiliza este ámbito de cultura y introduce las palabras “los països
catalans i tal…”. Mire, es que no hace falta, porque qué son “los països catalans”
¿qué reivindicamos aquí? y esto es el lenguaje que utiliza también el Partido
Socialista, hasta en redactar una moción.
Mire usted, seguramente quizá los complejos o en concubinato, tanto tiempo con
los partidos que obviamente hablan siempre y permanentemente de països
catalans, les ha hecho a ustedes que adopten esa forma, ese lenguaje de hablar de
països catalans. Mire nada que ver, es que aquí nosotros, vamos a votar a favor,
por lo que hemos dicho al principio, pero oiga, o complejos o concubinatos, les
hacen ustedes adoptar un lenguaje y hablar de països catalans que nada tiene que
ver. La sardana se baila donde baila y hay que protegerla y es nuestra cultura de
Cataluña.
Pero cuando se introducen elementos, països catalans, están ustedes imbuidos por
esa historia del lenguaje de los que han sido sus socios, a veces, incluso en el
Gobierno de la Generalitat y ese concubinato, a lo largo de los años, que les ha
hecho ustedes adoptar hasta su propio lenguaje. Pero en fin, en cualquier caso, la
moción está bien y la vamos a aprobar.
Y la última, como no puede ser de otra manera, oiga, es nuestra moción, y estamos
absolutamente de acuerdo, como no puede ser de otra manera. Pero aquí se han
dicho algunas que luego en la réplica ya comentaré, es decir, en algunas cosas
estamos de acuerdo, pero no estamos de acuerdo, sí pero no, estas medidas no
nos gustan… Oiga, propongan ustedes medidas, si al final, lo que queremos es que
les solucionen el problema a los vecinos, de una forma u otra.
Si lo que estamos diciendo al Gobierno que solucione el problema. Nosotros
proponemos una serie de cuestiones pero pueden ser otras. La cuestión es que
funcione, que los vecinos se sientan a gusto. Que no lleven cinco años
reivindicando y no se les haga caso, o si se les hace caso, no se les ponga solución
porque al final, lo que quiere el vecino, de una forma u otra, es que se le solucione
el problema y que no le demos más vueltas y que no nos peleemos aquí de qué
manera lo hacemos.
Pongámonos de acuerdo para hacerlo, pero que sean ellos los beneficiarios, los
vecinos de los que hagamos aquí entre todos. Y que nuestras políticas no nos
diferencien en algo que nos tiene que aunar que es en ayudar a los vecinos.
Porque cuando se dice aquí, y yo entiendo el Sr. de la CUP que yo… votamos
muchas cosas muy parecidas a veces, pero obviamente tenemos un modelo de
sociedad distinto, en algunas cosas se puede parecer, en temas sociales estamos
bastante de acuerdo. Pero el modelo, en definitiva, pues tenemos ciertas
diferencias. Cuando dice el diagnóstico, pues hombre, ellos tienen un diagnóstico,
nosotros tenemos otro, pero tampoco descartamos, posibilidades que ustedes
pongan sobre la mesa para aunar voluntades y ayudarles a los vecinos que es lo
que usted decía al principio.
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Por lo tanto, hombre yo creo que cuando hay un delincuente en la calle haciendo
disparates, pues hombre, se puede conversar con él, pero no van a ir los vecinos a
ponerle una puerta de pasteles ahí, cojan usted los que quiera, porque
seguramente que tiene que hacer eso, para estar bien, que sí, que ojalá tuviéramos
esa bondad de decir, oiga, les invitamos a pasteles para que se callen, pero
sabemos que eso, no es la solución.
Sabemos que la solución a veces, es combinar medidas de disuasión y muchas
veces, desde luego hay que utilizar, en algunos casos, la mano dura, por mucho
que usted diga, Sr. Cristhian Giménez, a veces, hace falta. Porque cuando la
persona no acaba…, le das todos los cursos que hay que darle, les hace todo lo
que hay que hacerles, les das las posibilidades de que rectifiquen, les explicas, les
haces cursos, les dices que hay que ser cívicos, se lo explicas mil veces y no
funcionan, y siguen molestando a los vecinos, habrá que tomar alguna medida
coercitiva que le diga:” oiga, si sigue por este camino, al final le va a caer”. Eso
también está, y es legal, no es la única medida, pero no hay que descartarla en un
extremo, donde no podamos con las otras medidas, que obviamente son las que
nosotros preferimos. Pero no le cuente a usted al vecino, cuentos. Soluciónele el
problema que es lo que quiere y es lo que queremos aquí.
Que nos pongamos todos de acuerdo, con nuestra forma de ver las cosas,
aportando soluciones y sin hacer ejercicios de hipocresía, porque todos nos
saludamos: “eh!! Bienvenidos los vecinos, bien no sé qué “. Aquí jaboneo, todo el
que haga falta y luego si te he visto no me acuerdo.
Pero ellos, lo que quieren es salir de aquí con un acuerdo de este Pleno, para que
se les solucione el problema y ahí estamos condenados a entendernos, aunque uno
sea de izquierdas, otros de derechas, otros de mediocentro, otro
mediopensionistas, eso no les importa a ellos. Quieren que nosotros que cobramos
de ellos, les solucionemos los problemas y a eso estamos obligados y ahí tenemos
que ir a parar, cada uno aportando sus distintas ideas, que todas son válidas.
Pero que no se le olvide, Sr. Cristhian, a veces, es aquello de la zanahoria y el
palito, si puede ser menos palo, mejor y más zanahoria, pero si al final, nos obliga a
alguno habrá que, castigarlo y decirle “por aquí no sigue usted. Usted no siga aquí
dándome la matraca cada noche que no puedo dormir”. Y eso es lo que quieren los
vecinos, y para eso es lo que estamos condenados a entendernos.
Está claro, que aquí, hoy, se han puesto diferentes formas de ver la situación, pero
lo que parece ser que coincidimos todos, en que los vecinos no tienen que seguir
malviviendo en su barrio. Si estamos de acuerdo en eso que es el eje central,
pongámonos a trabajar, ayudemos a los vecinos, que para eso nos pagan. Muchas
gracias.
Essent les 18.20 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta i la Sra. Esplugas González, regidora del grup polític
municipal del Partit Popular.
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SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Per posicionar-me respecte de la moció número 24,
evidentment, votarem favorablement en aquesta moció. Agraïm els canvis i
l‟adaptació que han fet a la moció i evidentment amb una moció que diu: “moció per
refermar el compromís municipal sobre el Reglament d‟ús de la llengua catalana”,
no podem fer altra cosa que votar favorablement i, en tot cas, estranyar que una
moció que el què demana és que es refermi el compromís amb una ordenança
municipal, no estiguem d‟acord tots els grups, però bé, ja veurem.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bien, gracias Sra. Marín. Me sorprende la moción 27, no por su…., porque no sea
oportuna, que lo es, pero parece que a veces tengo que distinguir entre la
oportunidad y el oportunismo, eso también, creo que debería quedar…., se la
vamos a aprobar y se la vamos a aprobar porque es razonable. Es razonable y los
vecinos a los que yo también saludo, evidentemente y no es darles jabón, es una
realidad, soy un regidor y saludo a los vecinos. Hemos tenido algunas reuniones
con ellos. Reuniones que se celebraron hace ya dos meses, la primera y la última,
el 10 de julio, a la que asistió también, a quien luego, pasaré la palabra, el Sr.
Castro y algunas de las cuestiones que se abordaron que son las que usted pone
aquí de manifiesto, por eso le digo que a veces me parecen más que oportunas,
oportunistas, aunque le doy la razón de que hay que abordarlas de esa manera.
Se han hecho medidas preventivas y se están haciendo medidas reactivas. Mire se
han hecho doscientas denuncias en esa zona, los tres últimos meses. Tenemos
permanentemente, aproximadamente cinco, seis policías, constantemente en esa
zona. Cuarenta y cinco detenciones en estos tres últimos meses. Más de cien
identificaciones. Hemos hecho dispositivos conjuntos, todo el mes de julio, con
otras policías. Hemos inspeccionado locales de pública concurrencia que tienen
sanción, en este momento, ya, y limitación horaria.
Lo hemos puesto de manifiesto y lo seguiremos poniendo de manifiesto en la Junta
de Seguridad y en la Mesa de coordinación operativa, también ha salido. Por tanto,
toda la relación de lo que usted me estaba relatando en su moción, es como la hoja
de ruta nuestra y ahí seguiremos y seguiremos porque tiene usted razón, el vecino,
los vecinos, tienen derecho a descansar y eso no se lo discute nadie. Nosotros,
como Gobierno, hemos de ser los primeros que lo garanticemos.
Por tanto, le votaremos, esa moción, a favor y el Sr. Castro, me parece que quería
comentar algún otro tema.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bueno en primer lugar, saludar a los vecinos que hoy
nos acompañan en el Pleno y respecto a los vecinos y vecinas que hoy han venido
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a manifestar, pues esa voluntad de que la zona de Pajaritos sea una zona con más
civismo, donde haya mejor convivencia y donde haya más tranquilidad, saben
perfectamente que desde hace meses, se está trabajando en la cuestión, como
ahora relataba el Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana.
Y yo, Sr. García, le agradezco el tono en el que se ha dirigido a mí, yo soy el
Regidor del Distrito y le agradezco el tono, pero yo… me gustaría diferenciar una
cosa, la diferencia entre usted, que de alguna manera, explica la situación y los que
estamos en el Gobierno, que los del Gobierno tenemos la obligación de dar una
solución.
Y también agradezco el tono de los grupos de la oposición que también han
planteado diferentes maneras de enfocar soluciones a los problemas que tiene esa
zona del barrio. Una zona compleja y una zona que es prioritaria, tanto en temas de
seguridad ciudadana, como en temas de convivencia, como en temas de limpieza,
lo es, lo ha sido en los últimos años, y lo es. Y prueba de que lo ha sido en los
últimos años, usted hablaba de hace cinco años, no sé a qué se refería. Hace cinco
años, el problema no lo teníamos focalizado tanto en la calle Garraf, o en una zona
del parque de los Pajaritos, lo teníamos focalizado en la calle Martí Blasi y con la
colaboración ciudadana, igual que ahora se está haciendo, se ha conseguido que
esa zona se bajara la tensión, se esté más tranquilo y haya una mejor convivencia.
Se pusieron sanciones, se limitaron locales, se cerraron locales y insisto, mediante
la colaboración ciudadana, se tranquilizó muchísimo la zona. Se pusieron cámaras,
también, de video vigilancia en aquella estribación.
Digo esto, porque hace cinco años, el problema en la Calle Garraf no era este.
Incivismo ha habido siempre y el incivismo tiene grados pero no había el problema
que se ha focalizado, en los últimos meses, y como ahora comentaba el Sr.
Mompel, se ha empezado a actuar de una forma más contundente en esa zona.
En Pajaritos se nos juntan problemas diversos, los problemas de la Calle Garraf y
los problemas que tenemos en la zona de la Calle Florida, que son problemas
diferentes y que necesitan tratamiento diferente.
Los que son de la Calle Florida, tienen un problema básicamente derivado pues del
uso del espacio público y especialmente, digamos del uso de ese espacio, porque
la gente pues lo utiliza para comer, en fin, para otro tipo de actividades y el uso que
hay en la Calle Garraf es diferente. En la Calle Garraf, ya se ha dicho aquí, hay que
focalizarlo en algunos establecimientos, hay que focalizarlo en el espacio público.
Es cierto que los vecinos plantean quitar los bancos, no es ningún problema, más
de una vez, los hemos quitado en otras zonas.
Nos preocupa tener que quitar bancos porque después hay personas mayores que
los necesitan, pero a cada problema, insisto, le hemos dado una solución y si esa
es una de las soluciones, con la comisión que se ha creado de trabajo conjunto con
ellos, si se decide adoptar esa decisión, se adoptará. Lo que no vamos a decidir
con ellos, porque ya lo está haciendo el equipo de seguridad ciudadana, es actuar
donde hay que actuar policialmente o con los agentes cívicos o con los inspectores

…/…

91

de actividades.
Yo, sobre la cuestión de La Florida, lo digo porque aquí se mezclan los temas. Mire,
Sr. Cristhian Giménez, no tiene nada que ver la Calle Garraf con los Bloques
Florida, nada. La Calle Garraf no tiene nada que ver con Bloques Florida, en ningún
aspecto, en ninguno y me parece que eso, los vecinos, lo saben perfectamente. Y
creo que es mejor no mezclar los temas. Creo que no es lo mismo, Bloques Florida
que la Calle Garraf, ni que la zona de Pajaritos, ni por el tipo de vivienda, ni por el
tipo de personas que viven, ni por nada. Por tanto, seamos también un poquito, en
eso, rigurosos.
Si usted recuerda y es una anécdota, el mismo día que tomábamos aquí posesión,
antes de entrar en la Sala, Sr. Giménez, yo le comentaba que el Plan Integral
finalizaba en 2016 y que uno de los objetivos del Gobierno, era poner un Plan
Integral especial para Bloques Florida porque necesitaba de ese instrumento, de
alguna manera, de mejora y desarrollo para esa parte del barrio y eso no tiene nada
que ver, en términos de desarrollo comunitario, con lo que pasa en la Calle Garraf o
en la zona de Pajaritos, nada que ver y no mezclemos los problemas porque creo
que no ayudan a buscar las soluciones.
Sr. Martín, la ciudad no es ni de primera ni de segunda, la ciudad es de todos los
ciudadanos y ciudadanas y aquí hay una buena muestra, una buena diversidad.
Creo que nos hacemos un mal favor todos si nos dedicamos a decir, los que somos
de primera, los que somos de segunda, los que podemos ser de primera o de eso..,
a mí me parece que eso…, y el Sr. García lo hace muy recurrente en este Pleno, no
ayuda en nada, en nada, a resolver la situación. Yo creo que degrada muchas
veces, la situación que tienen algunos barrios. Lo digo porque, insisto, hay muchas
“Floridas”, hay muchos “Collblancs” y hay muchas “Pubillas Cases”, y hay muchos
“Centros” y hay muchos “Sants Joseps”, y todas las zonas ni son iguales, ni tienen
los mismos problemas, lo decía el Sr. Monrós, ni necesitan las mismas soluciones.
Y por tanto, insisto, en esa necesidad de afinar en el diagnóstico para buscar las
mejores soluciones.
En cualquier caso, nosotros tenemos un compromiso, como Gobierno, con estos
vecinos y con todos los vecinos de la zona de Pajaritos. Los vecinos que viven en la
zona de La Florida y los que viven en la zona de Collblanc, que también son
vecinos de la zona de Pajaritos.
Tenemos un compromiso de resolver esta situación o, de alguna manera, este
acrecentamiento que ha habido de actitudes incívicas en esa zona, derivada pues
del uso que hacen del espacio público, especialmente, algunos grupos de personas
y estamos comprometidos y lo vamos a hacer y lo vamos a hacer con ellos, como
no puede ser de otra manera. Y como lo estamos haciendo con otra comisión de
trabajo que también hay en la zona de Florida-Pajaritos que está creada des de
hace tres meses y que está funcionando razonablemente bien y que nos ha
permitido, como decía el Sr. Mompel, pues limitar establecimientos y poner infinidad
de sanciones.
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Nada más, y en fin, agradezco, insisto, el tono general del debate y creo que entre
todos, seremos capaces de poner solución al problema. Gracias.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Una breu intervenció en relació a la moció 27. Per a nosaltres, l‟anàlisi de les
causes d‟allò descrit a la moció, no són gaire exhaustives, simplement, la moció és
molt descriptiva o és bastant descriptiva amb els símptomes; amb alguns dels
símptomes i descriu mol bé o bastant bé, alguns dels símptomes que els veïns han
traslladat, segurament, no ho dubtem, que són símptomes de brutícia i símptomes
d‟inseguretat. Però això són símptomes, no parla de les causes. Per a nosaltres és
molt important anar a buscar quines són les causes.
Sense un anàlisi acurat de les causes, només atenent als símptomes, i per tant,
continuarem, estem condemnats a continuar repetint i arrossegar la situació actual,
anys i anys. De la mateixa manera que portem anys i anys arrossegant, per molt
que ens diguin que no té res a veure la situació, portem anys i anys arrossegant, la
mateixa realitat als Blocs Florida, la mateixa realitat.
Poden ser, poden no ser equiparables, poden no ser similars els espais, al final, són
espais públics amb un tipus determinat de perfil socioeconòmic, amb un tipus
determinat de veïns i veïnes, com qualsevol barri de la ciutat. Però són espais
públics que generen una realitat i que s‟atén, de manera, durant un temps molt
continuant en el temps, durant molt de temps, s‟atén d‟una manera absolutament
descoordinada, fins que es pren una decisió, ara de fa poc, d‟atendre-ho de manera
coordinada. I aquesta és l‟actuació amb la que nosaltres estem d‟acord, que és amb
un anàlisi de la situació acorat, de les causes de la situació que és el que s‟estan
fent ara a Blocs Florida.
O sigui, nosaltres no demanem un pla integral exactament igual que el de Blocs
Florida per al Parc dels Ocellets, no té cap sentit, és ridícul. Nosaltres no hem dit
això, i ni ho direm mai. El què demanem és un anàlisi acurat de les causes que
porten a que aquests veïns, avui vinguem al Ple, a explicar-nos la realitat que
pateixen cada dia al Parc dels Ocellets. I volem un anàlisi acurat de les causes i
com que la moció no ens dóna, ni tant sols, ens planteja fer aquest anàlisi, no hi
estem d‟acord, però no vol dir que no hi estiguem d‟acord amb el què relaten les
veïnes, pues clar que estem d‟acord, amb el què relaten.
El que no veiem que es plantegi un anàlisi del què està passant allà i el per què
passa. I si no fem això, estem condemnats a que vinguin i tornin a venir i tornin a
venir i així fins a l‟infinit o fins que vostès no governin, una o altre. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata, respecte a la moció 27, volíem matisar unes coses. El Sr.
Miguel García, ha parlat de que, no sé per a qui anava, però jo, en certa manera,
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saludem als veïns i veïnes, és que ho fem sempre. És que als veïns i veïnes, se‟ls
ha de saludar sempre, aquesta és una.
Número dos, ha dit que hi ha gent que saluda i queda bé i desprès..., no miri, jo no
estic content de que hem aprovat, avui, la moció. Estaré content quan solucionem el
problema i sap per què? Perquè jo porto molt de temps, no com a regidor, si no de
quan ja defensava situacions del carrer Femades, i a través dels anys, de molts
anys, hem aconseguit, si no solucionar la situació, sí mitigar-la. Perquè ha sigut un
esforç de tots.
És a dir, que em regalin aplaudint-me perquè m‟han aprovat la moció, a mi no em
serveix de rés, i als veïns encara menys. Els veïns del Parc dels Pajaritos, o els
veïns de qualsevol lloc de la ciutat de L‟Hospitalet, ens aplaudiran, quan entre tots,
siguem capaços de solucionar aquests problemes, des del Govern de la ciutat, des
de l‟oposició, des de la pròpia actitud cívica i de comportament dels veïns i de que
entre tots ens eduquem, i siguem capaços de conviure conjuntament. I això, és una
situació d‟una societat canviant que ha canviat en els darrers anys.
Per tant, jo celebro que aprovem la moció però jo celebraré que solucionem el
problema, que és una cosa, bastant diferent.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Los independentistas tenemos tanta manía al castellano que yo tengo la manía de
hablarlo bastante, supongo porque no estoy suficientemente adoctrinado.
Vera, usted tendría credibilidad si defendiera el bilingüismo en la justicia, si
defendiera el bilingüismo en el cine y en el audiovisual, si defendiera el bilingüismo
en la Unión Europea, si defendiera el bilingüismo en el Congreso de los Diputados.
El problema es que ustedes, nacieron, precisamente para romper la cohesión, aquí
en Cataluña.
Tendrían algún tipo de credibilidad si defendieran también, la inmersión, como se
hizo en el Pacte local per a l‟Educació, aquí en esta ciudad. Cuando toda la
comunidad educativa, tuvo la oportunidad de explicarles a ustedes, el por qué era
tan necesario un sistema como el que está vigente en Cataluña.
Precisamente para que los niños de esta ciudad, cuando acabasen la etapa
educativa, tuvieran competencias en ambas lenguas y eso es por lo que yo me
puedo expresar en castellano que es mi lengua materna y también en catalán, si no
les aseguro que no podría.
La moción sobre el compromiso municipal con el Reglament de l‟ús de la llengua
catalana a l‟Ajuntament, no viene porque sí, viene porque ustedes ya traían dos
mociones, no una, dos, porque la primera se rechazó, sobre cambiar las placas,
porque resulta que es que, los castellanos hablantes somos tan ignorantes que no
sabemos, cuando pone estacionamiento prohibido, o el horario de carga y
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descarga.
Entonces, quienes están continuamente intentando enturbiar y romper la cohesión,
son ustedes que para eso nacieron. Muchas gracias.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Alcaldessa, demanaria que el Sr. regidor, no fes tons amenaçants.

SRA. ALCALDESSA
Li estava dient però no puc evitar que els regidors facin allò que no han de fer. Sra.
González, ah, no, Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Respecto a la 24, no iba hablar, pero ya que he oído ciertos argumentos que la
verdad, aquí…, no claro… es que aquí hablamos de que… claro, la cohesión, de
que se rompe la cohesión, justo ¿cuándo? Cuando se reclaman derechos
individuales.
Porque claro, la cohesión es cuando la gente puede escoger libremente el idioma,
que es oficial, que no vulnera la ley, no vulnera la ley, tiene derecho a escoger uno
u otro y tiene derecho a que su Administración se dirija a ellos, en uno o en otro.
Esta Administración ha decidido que preferentemente, salvo que el ciudadano lo
exija, se dirigirá, preferentemente, en uno de ellos. Es decir, obliga al ciudadano a
exigir sus derechos y oiga, todos entendemos el castellano y todos entendemos el
catalán y no es una situación de no entenderlo, porque al igual que en castellano,
también lo entiende todo el mundo, pero se exige en catalán, ¿por qué?: porque
hay unos que piensan que sus derechos están por encima de otros y no, os
equivocáis.
Los derechos, los tiene cada ciudadano y cada ciudadano tiene los mismos
derechos y ese es el problema del independentismo y me sorprende que el PSC,
esté también, en esa política. Ese es el problema del independentismo.
Y sobre la 27, pues también me sorprende pero favorablemente. Cuando nosotros
denunciamos la situación del entorno de los Pajaritos, nos calificaron de alarmistas.
Hoy el Gobierno de la ciudad, pues está poniendo medidas para solucionar un tema
que, como se ha dicho aquí, realmente no es sólo un tema de alta densidad de
población, es un tema de incivismo y delincuencia. Y es cierto que hay que ir a las
causas porque si no, nunca lo solucionaremos.
Pero eso no evita que paliemos los síntomas y aquellos grupos que no quieren
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aliviar los síntomas porque prefieren alargar el tema para ver las causas, también
me parece una utilización demagógica de los argumentos para no apoyar una
reclamación legítima de todos los vecinos. Porque cualquier vecino de esta ciudad
tiene derecho a vivir en paz, en armonía y en convivencia con el resto de vecinos y
tiene derecho a una ciudad limpia, cívica y que se respeten, también, sus derechos
individuales.
Por ello, apoyamos esta moción y nos felicitamos que el Gobierno de la ciudad,
también esté poniendo cartas en el asunto para intentar solucionar, lo antes posible,
este tema.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosotros estamos adheridos a la moción 25 que es sobre la renta garantizada. Pero
queríamos destacar, sobretodo, que estamos ante un logro histórico. ¿Por qué?,
porque es una iniciativa legislativa popular impulsada por la ciudadanía. Algunas de
las personas que están aquí, han sido fedatarias, se han estado recogiendo firmas
durante muchísimos días, para poder… para hacer posible, digamos, este paso
adelante que hemos dado.
Nosotros somos muy conscientes de que es un paso solamente, de que falta
muchísimo camino, todavía, para poder llegar a una igualdad y sobre todo, a
garantizar una vida digna para todas las personas y sobre todo, para personas que
lo están pasando francamente mal, con una crisis que ha afectado gravemente,
muchas personas que han sido desalojadas de sus casas y que en estos
momentos, a veces, tienen que escoger si le dan de comer a sus hijos o le pagan
los libros.
Esto es digamos, esta medida, viene para paliar muchas de estas situaciones,
aunque consideramos que todavía es insuficiente. Pero sí que es un paso adelante,
nosotros continuaremos luchando para conseguir una plena dignidad de las
personas y allí estaremos y nos encontraremos. Seguramente habrá que impulsar
muchas medidas, todavía, para poder hacer una vida, sobre todo, digna.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, señor de Esquerra Republicana, no hay más sordo que el que no quiere oír.
Le he explicado por enésima vez, aquí en este Pleno, que nosotros no estamos en
contra del catalán, pero usted, erre que erre, intentando ponernos esa etiqueta.
Mire, cuando usted habla de las placas. Las placas es una cuestión de ley. Dice la
ley, lo qué dice y que tiene que estar, mire lo que dice, tiene que estar, como
mínimo, en castellano. En cambio, estaba sólo en catalán. Como mínimo en
castellano, y luego nosotros no estamos en desacuerdo en que quiten la del catalán
para ponerlas en castellano. Decimos que se pongan, también, el castellano que es
el que no figura. Pero fíjese, si no tenemos empecinamiento, como usted, con esa
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historia, cuando realmente, el callejero está todo en catalán y no decimos que lo
cambien al castellano, que lo pongan en bilingüe. ¿Sabe por qué?: porque no lo
dice la ley.
A ver si se entera de una vez, porque no hay más sordo, que el que no quiere oír.
Nosotros, nada, contra la lengua catalana, que es nuestra lengua y sobre todo,
¿sabe usted cual lengua? La de mis hijos, la de mis nietos. Aunque la mía no sea
materna, aunque yo no he mamado, la lengua catalana, mis hijos y mis nietos sí,
porque vienen de una mujer catalana y mis nietos, son de un padre y una madre
catalana.
Y la lengua catalana yo la defenderé donde haya que defenderla pero no esconderé
el castellano que es mi lengua, con la que me dieron a mí la teta de chico. Y me
cantaban, ahí, las nanas en castellano y eso lo llevo dentro, la tenga que defender y
ustedes la quieren esconder. Qué adelantamos con que los niños de Cataluña,
sepan mucho catalán, que está bien, y poco castellano. Una lengua universal con la
que se pueden pasear por el mundo entero, más de cuatrocientos millones de
personas la hablan ¿Por qué la tenemos que esconder?, si es nuestra lengua, de
Cataluña, propia y materna también.
No siga por ese camino que no es mi idea esconder el catalán, lo defenderé, como
he defendido hoy la sardana, aquí, le he votado a favor. No engañen ustedes a
nadie. Ustedes, algunos que hacen un oficio de la política, que se han medito ahí,
porque se han metido.
Mire, no me tire de la lengua, porque al final me voy a enfadar. Y lo voy a decir
cuatro cositas que hace tiempo, ganas que tengo que decírselas. Pero, en cualquier
caso, llamemos a la paz social. Que no se le ocurra a usted volver a decirme a mí,
que yo estoy en contra del catalán, porque no es verdad, Sr. Coque, haga el favor
de no decírmelo más, hombre. Que me tiene usted harto ya de oír una mentira.
Porque lo defiendo, tanto como usted, pero no en contra del castellano ¿Está
clarito, ya? A ver si se calla de una vez con esa historia, que no convence a nadie,
nada más que a los que usted quiere convencer, a los paniaguados, a los que
usted, dice que no, pero algunos sí tienen doctrina, usted lo sabe. Nos están
engañando permanentemente.
Poco a poco, cuando la bicicleta se estrelle en la cuesta abajo que van sin frenos y
los arrollen, los que iban detrás, ya veremos dónde van. El barco de Ítaca, que está
a punto de naufragar, de estrellarse contra las rocas. Ya está bien, de hacer estos
discursos de demagogia, para separarnos por la lengua. Yo quiero al catalán tanto
como el castellano ¿Se entera de una vez? Se lo digo ya, por enésima vez, cállese
ya.
Mire, Sr. Mompel, hay una cuestión que me molesta que usted diga. Usted ha dicho
aquí que hay oportunismo en esta moción. Mire, ninguno…, ese oportunismo que
nosotros escuchemos a los vecinos que nos llamen y nos digan, mire, nos pasa
esto y llevamos un montón de tiempo discutiendo este tema y acabamos de ver
solución. Nosotros tenemos que estar al lado de los vecinos, eso no es

…/…

97

oportunismo. Mire, si no quiere que haya oportunismo, soluciónenlo ustedes, el
problema que es lo que tienen que hacer. Porque si no se lo solucionan, ellos
recurren a la oposición, porque ustedes les hacen poco caso o ninguno.
Y le he dicho al Sr. Castro, que agradezco, que a veces, hace esfuerzos, pero no
serán suficientes, cuando recurren a nosotros. Nosotros no tenemos oportunismo
político, lo que hacemos es escuchar a los vecinos y lo he dicho antes, no nos
tache usted de oportunistas porque escuchamos a los vecinos. No los vamos a
dejar solos ante un Gobierno. Mire, nadie dijo que fuera fácil gobernar, es difícil,
pero para eso les pagan a ustedes, para eso son Gobierno y tienen que gobernar y
tienen que gobernar para todos y tienen que escuchar a los vecinos y cuando
nosotros los escuchamos porque nos llaman, nos piden auxilio, porque ustedes no
son capaces de solucionarles el problema. Lo que hacemos es ir, escucharlos y ¿a
eso le llama usted oportunismo? Pues no, los dejamos solos, ni la oposición les
escucha, pues sí que estamos bien.
Nuestra obligación, como políticos es hacer el papel que nos ha dado la ciudadanía,
hacer oposición, escuchar a los vecinos, donde ustedes no los escuchan o donde
los escucha mal o donde no les resuelve el problema. Ese es el quit de la cuestión.
Pero yo le puede garantizar que no hay oportunismo, porque cuando nos llama un
vecino, vamos a verlo, nos explica los problemas que tienen y alguien los tendrá
que defender.
Si ustedes no les dan las soluciones que quieren y estoy seguro que a ustedes, les
interesa darles soluciones, pero no lo saben. Algo están haciendo mal porque no
creo yo que un gobierno, eche piedras a su tejado y no quiera solucionar un
problema tan palpable y que tanto se está criticando.
Por lo tanto, humildad y no critique usted de oportunista a la oposición porque
escucha a los vecinos, porque es su obligación, Sr. Mompel. Me sabe mal, porque
tenemos muy buena relación pero tengo que decírselo así y se lo digo aunque esté
el tono alto, sin ninguna acritud, porque yo doy la sensación, a veces, en el
discurso, de ser vehemente y tener acritud, es verdad que levanto el tono. Pero en
mi alma y en mi corazón no hay acritud, se lo puedo asegurar, Sr. Mompel. Pero me
molesta que ustedes hagan, yo no le voy a tachar de oportunista, pero quizás, eso
sí fuera oportunista, pero no le voy a tachar, lo que usted ha dicho.
Seguramente, no ha estado usted afortunado, Sr. Mompel. Muchas gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Es un poco por acabar, al menos, respecto a esta moción 27. Pues bien, me parece
bien, lo que usted dice, no tengo ni un problema, pero no se preocupe usted que yo
soy un tipo bastante humilde, no tengo la sensación de ser una persona
especialmente envarada.
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Pero dicho eso, y como usted lo decía en la moción. La moción la aprobamos
porque creemos que debemos solucionar eso. Yo le hecho acepción de
oportunismos, no de oportunista personalmente sino de oportunismo político pero
es que la suya del de la dictadura, es muy dura, eh, muy dura. Porque yo sí que soy
de los veteranos y algo me acuerdo, eh, algo me acuerdo y comparar el régimen
democrático con la dictadura, del…, iba a decir una barbaridad, no la diré porque
estamos en un Pleno, el señor aquel que llevaba un fajín, pues la cosa es muy
gorda, a mi me resulta muy gorda.
Dicho eso, oiga, estamos para solucionarlo y pienso que lo podremos solucionar,
seguro. Por cierto, déjeme decirle que el regidor del distrito y el regidor Teniente
Alcalde de EPUS, convocará este lunes, una reunión, nuevamente con los vecinos,
porque la teníamos aplazada a finales de agosto, pero nuevamente, la convocará
esta semana que viene.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí muchas gracias. Sí convocaremos reunión de la Comisión de seguimiento. No lo
hemos querido hacer, antes del Pleno, porque no nos parecía oportuno, entre otras
cosas, para que no hubiera ninguna interferencia. Sí hemos convocado a la
Comisión para que viniera, aquí al Pleno y escuchara, de alguna manera, los
argumentos de esta moción.
En cualquier caso, el lunes los citaremos, les rendiremos cuentas sobre todas las
actuaciones que se han hecho en la zona y a la vez, en esa lógica de escuchar,
tomaremos alguna decisión, al respecto de algunas de las propuestas que ustedes
nos han hecho, como el caso de los bancos o alguna cuestión más. Simplemente
es un tema de información.
Sr. García, estamos para escuchar, siempre para escuchar. Es lo que hacemos,
escuchar, lo digo…, pero no escuchamos una vez, escuchamos todos los días. Y
ese es nuestro ejercicio permanente, lo digo porque lo otro se llama postureo.
Gracias.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Sí, moltes gràcies. Només dos coses. La primera agrair a tots els grups polítics, el
recolzament a la moció que hem presentat per presentar la candidatura de la
sardana com a patrimoni immaterial i la segona és per reflexionar sobre los
oportunistas populistas que se han puesto muy de moda, últimamente y muchas
veces, se viene aquí y se insinúa, el vecino se lleva la imagen que algunos
transmiten, pero realmente, la imagen que han transmitido es de no haberse leído
la moción.
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Mire, Sr. García, nosotros, complejo de haber gobernado Cataluña, durante siete
años con Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya, ninguno. Cero
complejos.
Y lo segundo, no nos ha quedado nada de aquello, porque en ningún rincón de esta
moción, habla…

SRA. ALCALDESSA
A ver un momento, Sr. David Quiros. A ver, ustedes pueden manifestar, aquello que
consideren. Pero el ruidito que hacen, no deja escuchar a los vecinos que están
aquí por interés, muy concreto y que por respeto, yo les pediría que no hicieran
ruido. Sr. Quiros.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Quería decir que en ningún rincón de esta moción aparece el término Països
Catalans. Usted ha leído Cataluña, Sardanas, Unesco y ha pensado que los
socialistas son independentistas y como le va bien, colocar su discurso, porque
viene aquí a colocar su discurso, independientemente de lo que se hable, pues yo
le recomiendo que al Pleno venga leído. En la moción no recoge en ningún lugar
Països Catalans, con lo cual, cuando mi compañero de gobierno, hablaba de
oportunismo, yo hablo del oportunista populista, que sí que se ha puesto de moda
últimamente y está haciendo mucho daño a la política. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Si no estic equivocada, han quedat aprovades les quatre mocions. Les
quatre mocions conjuntes que s‟han presentat, la del Reglament de l‟ús de la
llengua catalana, les dues presentades respecte la renda garantida i la sardana i
desprès, la que afecta als veïns i veïnes de l‟entorn o dels Pajaritos o de l‟entorn.
A ver, yo no quiero alargar más el debate, porque creo que lo importante era el
posicionamiento político. Se ha manifestado, por parte de todos los grupos, pero
también, quiero dejar muy claro, que este es un problema complejo y que un
problema complejo, no se resuelve con una moción y tal como se ha dicho hoy, se
lleva trabajando tiempo.
Los vecinos estáis trabajando con el Gobierno, en esa Comisión, para poder tener
intercambio de todas las medidas que se van realizando. Y evidentemente, estamos
abiertos a tomar diversas actividades o diversas medidas para ir paliando y para ir
mejorando, dos aspectos que se ponen de manifiesto, uno que es la convivencia,
que es el civismo, que son los comportamientos incívicos. Que es un problema no
específico de esta zona de la ciudad. Tenemos un problema de incivismo y por eso
estamos haciendo un trabajo y una campaña general y estamos realizando, a lo
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largo precisamente de estos meses, de forma más intensa. Y también se ha
hablado de los aspectos de seguridad.
Es evidente que todos estos temas, los podemos mezclar pero las soluciones
deben de ir acotándose con cuestiones concretas que evidentemente no se pueden
abordar en un Pleno municipal y que deben ser abordadas, en las reuniones que
están realizadas expresamente.
Hay un compromiso claro, por parte del Gobierno, de poner todo nuestro empeño.
Evidentemente, este no es un problema, en el que tengamos nosotros,
exclusivamente la solución. Pero sí que evidentemente, se pueden hacer cosas.
Otras dependerán de los Mossos d‟Esquadra que también, son los que tienen que
intervenir en los temas de seguridad, no es solamente, la Guardia Urbana, sino
también, los Mossos y también, la Policía Nacional, en algunos temas concretos y
específicos, en los que también tiene que intervenir.
Pero ahí, está el trabajo del Teniente de alcalde, de todo su equipo. Lógicamente,
también, del equipo del Sr. Castro, que como concejal del distrito y también, como
responsable de diversas materias del Gobierno municipal, tenemos que poner
soluciones, poner temas encima de la mesa, para que la convivencia, el civismo
vaya mejorando y para que ustedes, en definitiva, puedan seguir viviendo en sus
viviendas, de la forma y de la manera que quieren vivir que es con total tranquilidad,
con total normalidad, porque ese es su deseo y también, es el nuestro.
Yo creo que hay que agradecer el tono de todas las formaciones políticas. Creo que
en este tema, se ha dicho mucho, que hay que escuchar a los vecinos y es cierto
que hay que escuchar a los vecinos, pero también, hay que hacer y por tanto, no
solamente, tenemos que escuchar, no solamente tenemos que aprobar mociones,
si no tenemos que poner “fil a l‟agulla”, para que todas las cuestiones que se han
ido analizando, a lo largo de estas reuniones y que ustedes, han ido poniendo de
manifiesto, se puedan ir resolviendo de la manera que se puedan resolver que es
cumpliendo la normativa, haciendo cumplir la normativa y respetando, todos, las
normas que entre todos, nos hemos dotado.
Por tanto, espero que pasado esta reunión que el Sr. Pepe Castro, decía que iban a
tener este lunes que viene, podamos, a la vuelta de vacaciones, bueno, ver que
realmente, el especio va mejorando y que poco a poco, volvemos a la normalidad
que ustedes desean y que evidentemente, yo como alcaldesa y todos los
concejales de este Consistorio, deseamos para que su vida transcurra lo mejor y lo
más agradable posible.
Dicho esto, vamos a pasar ya, a les mocions presentades pels grups polítics de
forma individual. Queden encara unes quantes, per tant, jo demanaria a la Sra.
Secretària, que poguéssim passar a la presentada per Ciutadans, la número 28.
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Essent les 19:08 hores, abandonen la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, el Sr.
José Castro Borrallo i el Sr. David Quirós Brito, regidors del grup polític municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 23, 24, 25, 26 i 27;
adoptant-se els següents acords:

ICV-EUiA-PIRATES, CUP-PA
Amb adhesió de CIUTADANS
MOCIÓ 23.- DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT
SOBRE L’ATURADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRAN VIALLOBREGAT I PER UN URBANISME SOSTENIBLE.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

ERC, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 24.- PER A REFERMAR EL COMPROMÍS MUNICIPAL AMB EL
“REGLAMENT PER A L'ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L'AJUNTAMENT
DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT”.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 6 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el passat 25 d'abril el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va
aprovar la moció presentada pel grup Ciutadans amb l‟adhesió del PP amb els vots
favorables dels Grups Municipals i PSC-CP i anomenada 'Moción para el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa de tráfico en materia de
idioma de las inscripcions e indicaciones de las señales de tráfico' (moció 32).
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Atès que el primer acord d'aquesta moció instava l'alcaldessa a homologar els
senyals de trànsit de la nostra ciutat que incomplissin els requisits exigits per la
normativa de trànsit en matèria d'idioma de les inscripcions i indicacions, de manera
que quedessin escrites en català i en castellà.
Atès el paper clau dels ajuntaments del país en la tasca de normalitzar l'ús públic
del català, aconseguint que més del 94% de la població l'entengui, després de
quasi quaranta anys d'imposició de la llengua castellana, com a l'única llengua a
l'ensenyament, l'administració i els mitjans de comunicació.
Atès que des de l'aprovació de l'Estatut d'autonomia de 1979 la llengua catalana
està reconeguda com a oficial amb totes les conseqüències. Una de les més
importants és la plena validesa i eficàcia dels texts oficials emesos en català, sense
necessitat de traducció al castellà. És a dir, no hi ha cap argument legal perquè les
ciutadanes puguin ignorar els senyals de trànsit al·legant el desconeixement de la
llengua oficial, el català.
Atès que aquest ajuntament va tramitar durant el període 2014-2016 15 denúncies
relacionades amb al·legacions lingüístiques, corresponent a cada any
respectivament 4, 8 i 3 denúncies de les quals varen ser anul·lades 14, essent 4 al
2014, 7 al 2015 i 3 al 2016. I atès que pel que respecta a les denúncies
presentades per persones residents a altres comunitats de l'Estat o altres països,
únicament 2 van tenir lloc el 2015 i 1 en el decurs del 2016.
Atès que l'ús exclusiu del català és l'opció més adequada a la legislació triada per
les institucions i és el criteri que més satisfà els grans principis recollits al bloc de la
constitucionalitat de propietat i oficialitat de la Llengua catalana i d'especial respecte
i protecció. A més, és una opció legitimada també per convenis internacionals
ratificats per Espanya com ara la Carta europea de les llengües regionals o
minoritàries, entre altres, i lògicament no es contraria al Conveni de Viena de
senyalització viaria de 1968, signat tot i que no ratificat per Espanya.
Atès que no existeix un dret a la ignorància d'una llengua oficial i a incomplir les
disposicions expressades en aquesta llengua.
Atès que els texts amb què s'acompanya un senyal de prohibició només poden ser,
segons el Conveni de Viena (article 8.4 i annex 1.9.a), restriccions o excepcions a la
prohibició, de manera que mai no poden ser indicacions de prohibicions afegides o
superiors a la que indica el pictograma. Per tant, el conductor està obligat a
respectar el pictograma, i el fet que no comprengui les informacions escrites no el
pot eximir de la sanció per infracció del senyal en el seu conjunt.
Atès que perquè la norma estatal a la qual es refereix la moció 32 fos aplicable a
l'Hospitalet de Llobregat, caldria que fos bàsica, la qual cosa no s'esdevé, i que
alhora, si hi hagués una norma catalana contradictòria, que la norma estatal fos
posterior a aquesta.
Atès que la disposició final primera del Reial decret 1428/2003, afirma que "el que
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disposa aquest reglament, de conformitat amb el que estableix l'article 4 de la Llei
sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viaria, s'entén sense
perjudici de les competències que tinguin assumides les comunitats autònomes (...)
d'acord amb els seus estatuts".
Atès, que la Direcció General de Política Lingüística ha fet pública la seva
consideració que afirma que el marc legal vigent permet que els texts addicionals
als senyals de trànsit estiguin redactats exclusivament en català i que la seva
infracció sigui sancionable.
Atès que el capítol I, article 1 del 'Reglament per a l'ús de la llengua catalana a
l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat', recull que: "L'ús de la llengua catalana per
part de l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat i dels ens o organismes que en
depenen, com ara els organismes autònoms, les entitats públiques empresarials
locals, societats municipals o qualsevol altre, es regeix pels criteris que estableix
aquest Reglament i, supletòriament, per la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política
lingüística, i la legislació complementària. Les empreses o entitats que gestionin
indirectament els serveis públics per qualsevol de les modalitats previstes a la
normativa de règim local, també es regeixen per aquest Reglament. L'Ajuntament
de l'Hospitalet de Llobregat vetlla perquè en els ens i les activitats en què participi
mitjançant convenis, consorcis o altres formes de relació, s'hi apliquin els criteris
establerts en aquest Reglament. Tots els organismes o els abans esmentats han
d'ajustar-se als criteris d'ús lingüístic que difongui el Consorci per a la Normalització
Lingüística a través del Centre de Normalització Lingüística de l'Hospitalet".
Atès que el Capítol II del 'Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament
de l'Hospitalet de Llobregat', diu que: "D'acord amb el que estableix l'article 9.1 de la
Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat ha d'emprar normalment el català per a les seves tasques i relacions,
amb les particularitats que resulten dels articles següents".
Atès que al capítol VI del 'Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament
de l'Hospitalet de Llobregat', sobre avisos, publicacions i activitats públiques a
l'article 13 es recull que "la retolació pública de tota mena s'ha de redactar
preferentment i almenys en català".
Per tots aquests arguments, els grups polítics municipals d‟ERC, CiU i CUP-PA,
proposen al ple els següents acords:
PRIMER.- L'Ajuntament de l'Hospitalet es compromet a continuar aplicant el
'Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat', aprovat a data del 25 de gener de 2007, i ser fidel al seu esperit de fer
ús de forma preferent del català a totes les matèries en les quals no existeix una
disposició bàsica expressament recollida.
SEGON.- Donar trasllat a l‟Alcaldia-Presidència i/o a la Tinença d‟Alcaldia
competent per delegació en matèria de senyalització de tràfic, Circulació de
Vehicles a motor i Seguretat Vial, i als Grups Municipals del Consistori de
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l‟Hospitalet.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Amb adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC I CiU
MOCIÓ 25.- PER LA QUAL ES PROPOSA L’ADHESIÓ AL DOCUMENT DE
RECONEIXEMENT I COMPROMIS IMPULSAT PER LA COMISSIO PROMOTORA
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el passat 12 de juliol de 2017 el Parlament de Catalunya va aprovar per
unanimitat la creació de la Renda Garantida de Ciutadania.
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet ha recolzat de forma reiterada la
Iniciativa Legislativa Popular que ha fet possible la consumació d‟aquesta llei amb
mocions a les sessions del 29 de gener de 2013 i del 19 d‟abril de 2014.
ATÈS que la Comissió Promotora d‟aquesta iniciativa ha sol·licitat públicament als
ajuntaments, entitats i persones que han estat donat suport a aquesta l‟aprovació
en els seus òrgans del “Document de Reconeixement i compromís” que a
continuació exposem:
“La llei de la Renda Garantida de Ciutadania que desenvolupa l'art 24.3 de l'Estatut
d'Autonomia de Catalunya, que té com a finalitat que les persones i famílies en
situació de pobresa tinguin assegurats els mínims d'una vida digna, ha estat
aprovada pel Parlament de Catalunya el 12 de juliol de 2017.
Aquesta Llei és el resultat d'un llarg procés que es va iniciar amb la Iniciativa
Legislativa Popular que, després de recollir 121.191 signatures en 2013, va ser
presentada pels seus representants en el ple del Parlament de 26 de març de 2014,
va continuar la seva tramitació per via d'urgència, i després de superar dues
convocatòries electorals, va culminar recentment amb la redacció del projecte de
llei, fruit del treball de la ponència parlamentària i l'acord subscrit pels representants
de la Comissió Promotora i el govern de la Generalitat.
Aquest dret cívic i social que empara a tota la ciutadania de Catalunya és el resultat
de l'esforç i la col·laboració de nombroses persones voluntàries, del suport de més
de 76 entitats cíviques, socials i polítiques, i de les mocions de suport de 52
ajuntaments i del Conselh Generau d'Aran que representen una àmplia majoria de
la població de Catalunya.
La Comissió Promotora celebra amb totes les persones, entitats i ajuntaments la
consecució d'aquest important dret. També, expressa el reconeixement a la seva
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activitat de suport, i agraeix el seu compromís i col·laboració amb els següents
objectius:
1.- La implementació de la totalitat de la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania, i
en conseqüència, la generalització de la compatibilitat amb les rendes de treball a
temps parcial amb ingressos inferiors a l'IRSC.
2.- Promoure l'actualització en el termini més breu possible de l'IRSC, el qual està
congelat des de 2010.
3.- Informar la ciutadania perquè totes les persones i famílies que tenen dret a la
Renda Garantida de Ciutadania puguin sol·licitar-la.
4.- Defensar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania davant de qualsevol
amenaça o retallada en el futur.”
El grup polític municipal del PSC-CP, amb l‟adhesió dels grups polítics municipals
de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC i CIU, sol·liciten al Ple de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- L‟adhesió d‟aquest consistori al “Document de Reconeixement i
compromís” impulsat per la Comissió Promotora Renda Garantida de Ciutadania.
SEGON.- Traslladar aquesta moció a la Comissió Promotora Renda Garantida de
Ciutadania i a les entitats membres del Consell de Ciutat
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Amb adhesió d’ERC I CiU
MOCIÓ 26.- DE SUPORT A LA CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA
LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA
HUMANITAT, DE LA UNESCO.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

La Confederació Sardanista de Catalunya està impulsant la candidatura de la
sardana a la LLISTA REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL
IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, de la UNESCO (allò que en general es coneix
com a “patrimoni de la humanitat”).
A tall d‟exemple, en aquesta llista estan inscrits, entre d‟altres, la Patum de Berga,
els castells, el cant de la Sibil·la, el Misteri d‟Elx, la Festa de la Mare de Déu de la
Salut d‟Algemesí, les Falles de València, les falles del Pirineu i la dieta mediterrània,
dins del nostre àmbit cultural. Pel que fa a les danses, algunes de les que ja formen
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part de la Llista són el tango, el flamenc, el merengue, els balls de nois de Romania
o la rumba cubana. La rumba catalana també està preparant una candidatura.
La candidatura s‟emmarca en el treball de la Confederació per reforçar la vitalitat
del món sardanista i de difondre la sardana a Catalunya i arreu del món. En aquest
sentit la candidatura ja està generant un gran entusiasme dins del món sardanista i
està contribuint a reforçar-ne la cohesió i l‟autoestima.
Aquesta iniciativa és independent de la promoguda el 2015 pel Partit Popular en el
Congrés de Diputats, on es va aprovar una resolució donant suport a una
candidatura de “la cultura de la sardana”. Però en tot cas la coincidència és una
mostra de l‟àmplia acceptació social que suscita aquesta proposta, per damunt de
qualsevol divergència política.
La Llista Representativa és una figura prevista dins de la Convenció per a la
Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial i per a accedir-hi cal demostrar que
es compleixen els cinc requisits següents:
1. Ser patrimoni cultural immaterial d'acord amb la definició de la Convenció. La
sardana compleix clarament aquest requisit. La sardana és una pràctica que les
persones que la mantenen viva consideren que forma part del seu patrimoni cultural
immaterial, segons s‟ha pogut recollir en tots els actes informatius organitzats fins
ara. Es transmet de generació en generació des de fa segles i infon a les persones
que la practiquen un sentiment d'identitat i de continuïtat. A més, és absolutament
compatible amb els instruments internacionals de drets humans i amb el
desenvolupament sostenible.
2. Que la inscripció a la Llista contribueixi a sensibilitzar la societat sobre la
importància del patrimoni cultural immaterial. En realitat el treball que s‟està fent per
a la candidatura ja està contribuint a aquesta sensibilització, perquè en les reunions
informatives s‟està explicant la Convenció de la UNESCO i l‟interès del patrimoni
cultural immaterial. Per altra banda, una inscripció a la Llista sempre desperta una
gran atenció mediàtica i genera un gran nombre de notícies en els mitjans de
comunicació, que contribueixen a aquesta sensibilització. A més, de cara a
l‟expedient es proposaran altres accions.
3. Que es prenguin mesures de salvaguarda de la sardana. La Confederació ja està
prenent moltes mesures de salvaguarda. Per a justificar el compliment d‟aquest
criteri, es tracta d‟explicar de manera clara tot el que s‟està fent en formació,
ensenyament, difusió, organització, finançament, etc., i pensar en noves iniciatives
de futur que cobreixin o reforcin els aspectes menys potenciats, com podria ser la
recerca.
4. Que la comunitat practicant participi directament en la candidatura i hi doni el seu
consentiment lliure, previ i informat. En el nostre cas, la comunitat sardanista
s‟organitza al voltant de la Confederació Sardanista de Catalunya. La seva
assemblea general va decidir impulsar aquesta candidatura i les 6 assemblees
territorials celebrades a les quatre demarcacions de Catalunya també ho han
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aprovat després de conèixer en què consisteix i quines implicacions pot tenir. S'està
donant i es continuarà donant molta informació sobre aquest procés i s'espera anar
recollint el consentiment de nombroses entitats de base. A més, totes les persones
que formen el moviment sardanista poden aportar idees sobre com sensibilitzar la
societat sobre el valor del patrimoni cultural immaterial i sobre les mesures de
salvaguarda a preveure per a la sardana.
5. Que la sardana estigui inscrita en un inventari del patrimoni cultural immaterial.
Aquest és un aspecte administratiu que essencialment correspon a la Direcció
General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals. Cal tenir en compte
que la sardana ja forma part del Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya i està
declarada element festiu patrimonial d‟interès nacional. Tanmateix, també
s'intentarà que la sardana sigui inscrita en inventaris de menor abast territorial, ja
sigui comarcal, municipal o altre, per reforçar el compliment d'aquest criteri.
La sardana, per tant, compleix o pot complir plenament els requisits establerts i per
tant l‟èxit de la candidatura només dependrà de l‟esforç i la cura que s‟hi posi.
Per tots aquests motius, el grup polític municipal del PSC-CP, amb l‟adhesió d‟ERC
i CiU, proposen al Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet l‟adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Donar suport a la candidatura de la sardana a la LLISTA
REPRESENTATIVA DEL PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA
HUMANITAT, de la UNESCO, que està impulsant Confederació Sardanista de
Catalunya.
SEGON.- Traslladar aquest acord a la Confederació Sardanista de Catalunya, a
l‟Ens de l'Associacionisme Cultural, a l‟Institut del Patrimoni Cultural Immaterial, a la
Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals de la
Generalitat de Catalunya, al Govern espanyol, a la Conferència General de la
UNESCO i a la Coordinadora Sardanista de L'Hospitalet.

CIUTADANS
Amb adhesió del Partit Popular
MOCIÓ 27.- PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS URGENTES PARA
GARANTIZAR LA CONVIVENCIA EN EL ENTORNO DEL PARQUE DE LOS
PAJARITOS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
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Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

ATENDIDO que existe un amplio consenso vecinal en la denuncia de conductas
contrarias o que enervan una convivencia cívica y respetuosa en el marco del
entorno del Parque de los pajaritos y calles adyacentes (justifica la presentación de
esta moción la denuncia presentada por más de 450 vecinos de la zona afectada).
Estas conductas, que se desarrollan hasta altas horas de la noche y provocan
ruidos que impiden el normal descanso de los vecinos, se concretan en: La
concentración de personas, para comer, beber y charlar en las calles adyacentes al
citado parque; juegos con pelota en la plaza, a la altura de la calle Garraf; venta de
alcohol en algún establecimiento incumpliendo la normativa de limitación horaria;
venta de estupefacientes en la vía pública y consumo de alcohol y estupefacientes
en la vía pública.
VISTO el artículo 1.1 de la vigente Ordenanza de Civismo y Convivencia (OCC), en
el que se establece: “1. L‟esperit d‟aquesta Ordenança és l‟establiment d‟un clima
de civisme, de convivència social i respecte mutu que fomenti les relacions
solidàries, tolerants i respectuoses entre els ciutadans i les ciutadanes, determinant
mecanismes per corregir i, si escau, sancionar les actituds incíviques, negligents i
irresponsables que deterioren la qualitat de vida”.
ATENDIDO que, de conformidad con el artículo 6 de la OCC, y con el objetivo de
fomentar la convivencia cívica en nuestra Ciudad:
“1. La convivència ciutadana ha d‟estar presidida pels principis de respecte,
tolerància i solidaritat, i cal rebutjar la violència física o psicològica entre persones
i/o col·lectius.
2. L‟Ajuntament facilitarà i incentivarà totes les iniciatives que condueixin al debat, a
l‟intercanvi de parers i a la solució democràtica dels conflictes de convivència, sens
perjudici de la interposició del corresponent recurs davant de la jurisdicció
competent perquè, en darrer terme, prengui una decisió.
VISTO el artículo 80 de la OCC, en el que se establece de forma genérica la
obligación de todos los ciudadanos de respetar el descanso de los vecinos y,
concreta l prohibición de : “2.2. L‟emissió de qualsevol soroll que alteri la
tranquil·litat veïnal entre les 21 hores i les 7 hores, excepte quan provingui
d‟activitats populars o festives autoritzades per l‟Ajuntament”.
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VISTOS los artículos 16, 17 de la OOC, en los que se regulan específicamente
algunas de las conductas que son objeto de la denuncia y/o preocupación por parte
de los vecinos aledaños al parque de los pajaritos: Práctica de juegos de pelota,
consumo de substancias que pueden generar dependencia.
VISTO el artículo 18.2.e) y 18.4 de la Ley 20/1985, de 25 de julio, de Prevención y
Asistencia en Materia de Sustancias que puedan Generar Dependencia; en el que
se establece:
“2. No se pueden vender ni consumir bebidas alcohólicas en:
e) Todos los establecimientos abiertos al público, incluso los que gozan de
excepcionalidad horaria, salvo los que ya tienen limitación horaria específica fijada
reglamentariamente, de las veintitrés horas a las ocho horas del día siguiente,
cuando lo establezcan las ordenanzas municipales por razones de seguridad
pública.
3.
4. No se permite el consumo de bebidas alcohólicas de las veintitrés horas a las
ocho horas del día siguiente en los establecimientos de venta de productos de
alimentación no destinados al consumo inmediato.”
ATENDIDO que las denuncias y preocupaciones de los vecinos del entorno se
pueden paliar con medidas preventivas que eviten la necesidad de sancionar
aquellas conductas incívicas contrarias a la normativa vigente; a modo de ejemplo
se podrían implementar las siguientes actuaciones:
Agentes Cívicos: Una presencia más intensiva de personal del servicio de agentes
cívicos que detecten y prevengan posibles conflictos de convivencia y civismo en el
entorno del parque de los pajaritos.
Guardia Urbana y miembros de otras FFCCS:
a) Presencia de personal policial uniformado, en los turnos de tarde y noche,
que patrullen en pareja (unidad de proximidad de la GU): Disuade de la
comisión de delitos y actos incívicos; corrigiendo y/o denunciando aquellas
conductas tipificadas como infracción en cualquiera de las normas aplicables a
las mismas.
b) Realización de tareas de información mediante policías de paisano de GU,
que puedan recabar datos para posibilitar intervenciones policiales directas
sobre los infractores.
c) Coordinación con otros cuerpos policiales en materias de su competencia,
CNP y, en especial, Mossos d'Esquadra (ME).
d) Realización de inspecciones en locales de pública concurrencia, comercios o
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actividades que generen molestias, por parte de GU, o con otros servicios
municipales.
Otros servicios municipales: colaboración de otros servicios municipales, servicios
sociales, mediación comunitaria, limpieza...
VISTAS la Ley 20/1985, de 25 de julio, de Prevención y Asistencia en Materia de
Sustancias que puedan Generar Dependencia, Ley 8/2004, de 23 de diciembre, de
horarios comerciales (y afectación por STC núm. 211/2016, de 15 diciembre), la Ley
4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del Sistema de Seguridad Pública de
Cataluña, la Ley 16/1991, de 10 de julio, de las Policías Locales y la Ordenanza de
Civismo y Convivencia.
Por todo lo anterior, es por lo que el grupo político municipal de Ciutadans, Partido
de la Ciudadanía, con la adhesión del grupo político municipal del Partit Popular,
proponen al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a adoptar de manera urgente medidas
preventivas y reactivas específicas para el entorno del Parque de los pajaritos y
calles adyacentes con el fin de garantizar un marco de convivencia adecuado en la
zona.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal a introducir las siguientes opciones
como las medidas a llevar a cabo en el entorno del Parque de los pajaritos:
-

Agentes Cívicos: Una presencia más intensiva de personal del servicio de
agentes cívicos que detecten y prevengan posibles conflictos de convivencia
y civismo en el entorno del parque de los pajaritos.

-

Guardia Urbana y miembros de otras FFCCS:
a) Presencia de personal policial uniformado, en los turnos de tarde y noche,
que patrullen en pareja (unidad de proximidad de la GU): Disuade de la
comisión de delitos y actos incívicos; corrigiendo y/o denunciando aquellas
conductas tipificadas como infracción en cualquiera de las normas aplicables
a las mismas.
b) Realización de tareas de información mediante policías de paisano de
GU, que puedan recabar datos para posibilitar intervenciones policiales
directas sobre los infractores.
c) Coordinación con otros cuerpos policiales en materias de su competencia,
CNP y, en especial, Mossos d'Esquadra (ME).
d) Realización de inspecciones en locales de pública concurrencia,
comercios o actividades que generen molestias, por parte de GU, o con
otros servicios municipales.

-

Otros servicios municipales: colaboración de otros servicios municipales,
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servicios sociales, mediación comunitaria, limpieza...
TERCERO: INSTAR a la Alcaldía Presidencia a que valore la necesidad de
convocar a la Junta Local de Seguridad y a la Mesa de Coordinación Operativa
para planificar, en el marco de la colaboración y coordinación de las FFCCS, la
adopción de las medidas preventivas y/o reactivas necesarias que den solución a la
problemática planteada en el entorno del Parque de los pajaritos y calles
adyacentes.
CUARTO: INSTAR al Gobierno municipal a informar a los vecinos del Parque de los
pajaritos y calles adyacentes de las medidas adoptadas y a convocar un proceso
participativo en un plazo de 3 meses a la aprobación de esta moción para evaluar
las medidas adoptadas.
QUINTO: DAR TRASLADO de la presente moción a, a los vecinos firmantes de la
instancia de fecha 17 de julio de 2017, a la Alcaldía Presidencia, a la Junta Local de
Seguridad de L'Hospitalet, al Jefe del Cuerpo de la Guardia Urbana de nuestra
Ciudad y a los Grupos municipales de este Ayuntamiento.

CIUTADANS

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de Ciutadans, número
28, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Rainaldo

SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS)
Presidenta. Bueno, en defensa de la moción, permítanme que…

SRA. ALCALDESSA
Si s‟espera un moment, perquè, un moment....

Parla gent del públic sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Ruiz, yo creo que ahora sí.
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SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS)
En defensa de la moción, permítanme hacer una breve reseña temporal. El pasado
16 de febrero, el Tribunal Constitucional anuló unos artículos de la Ley foral que
regulaban, precisamente, el impuesto de plusvalía, vamos, para resumir, la
plusvalía.
Estos artículos que eran el 4.1, 4.2.a) y el 7.4, eran idénticos a los artículos 107.1,
107.2.a) y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales. En cualquier caso, la sentencia
del Tribunal Constitucional que anulaba esos artículos, no era de aplicación directa
al resto del Estado.
No obstante, ante la situación de que se trataban de artículos que eran textuales,
textos textuales en la redacción de unos y otros, nosotros presentamos en el Pleno
de mes de marzo, una moción para cubrir aquellos contribuyentes del ayuntamiento
de… que hubiesen liquidado al Ayuntamiento de L‟Hospitalet, las plusvalías.
Sólo en un caso, sólo en el caso en el que el contribuyente demostrase
documentalmente, que la transmisión, la venta del bien inmueble, había obtenido un
precio inferior al de la compra. Esto se aprobó por unanimidad en el Pleno y se
adoptaron todas las medidas en el Área correspondiente.
No obstante, el pasado 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional dictaminó,
precisamente, sobre el artículo 107.1, 107.2.a) y 110.4 de la Ley de Haciendas
Locales, expulsando del Ordenamiento Jurídico por inconstitucionales, estos
artículos ¿Qué significa esto? Esto significa que al declarar inconstitucional un
artículo que regula, precisamente, la base imponible que es uno de los elementos
esenciales de los tributos, se hacía bastante difícil, por no decir imposible, la
liquidación de los mismos.
Hay que recordar que el principio de legalidad tributaria, recogido en los artículos
31.3, 133.1 y 2 de la Constitución española, establece, o sea, prescribe, que sólo
podrán establecerse prestaciones personales patrimoniales de carácter público con
arreglo a la Ley y que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales
podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes. Es
decir, esta reserva de ley afecta, principalmente, perdón, a los elementos
esenciales del tributo, entre los que se encuentran, el hecho imponible, la base
imponible y el tipo de gravamen. Aquí, han expulsado del Ordenamiento Jurídico, la
base imponible.
Las consecuencias necesarias de la expulsión de nuestro Ordenamiento Jurídico de
estos artículos por inconstitucionales, supone de facto, la imposibilidad de que los
ayuntamientos puedan calcular las liquidaciones del Impuesto del incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana, en los supuestos de transmisión de
inmuebles, hasta que el Parlamento español apruebe la modificación legislativa
oportuna y ajuste los artículos de la Ley de Haciendas Locales, a lo establecido en
la sentencia del Tribunal Constitucional.
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Esta decisión de suspender cautelarmente las liquidaciones, la han adoptado en
diferentes municipios, ya constan en la moción, los municipios de Castelldefels, de
Huelva, de Pamplona y otros más pequeñitos.
Y ha habido otros municipios que lo que han hecho ha sido suspender
cautelarmente la liquidación, cuando el sujeto pasivo aportaba los documentos en
los que efectivamente, la transmisión del bien, el valor de venta era inferior al valor
de compra. Por lo tanto, no se había producido ninguna plusvalía y entonces, en
estos ayuntamientos, han decidido cautelarmente, suspender la liquidación.
Por todo ello, es por lo que nosotros hemos presentado esta moción, es decir, ha
habido un cambio sustancial, respecto a la moción que aprobábamos en el mes de
marzo
Y con el fin de evitar que la injusta situación que supone que el contribuyente
ingrese a la hacienda municipal, en concepto de plusvalía, cantidad anticipada
alguna por la venta de un bien inmueble que luego es posible, o entra dentro de lo
posible, que el legislador saque de su obligación tributaria, es por lo que hemos
instado al Gobierno municipal, a que, en el bien entendido de que hemos optado
por la línea más baja de la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional.
Hemos instado al Gobierno municipal a que en relación con las transmisiones y
adquisiciones sujetas al impuesto…, a las plusvalías, en las que el supuesto pasivo
alegue y acredite, por cualquier medio, la inexistencia de incremento de valor, se
reconozca la posibilidad de presentar la declaración pero con suspensión de la
liquidación.
Asimismo, en aquellas autoliquidaciones que no hubieran sido ingresada y se
dieran estas circunstancias, que también se procediera a la no liquidación.
Y por último, resaltar que se insta al Gobierno municipal a publicitar este acuerdo.
Somos conscientes de la complejidad técnica que supone hacer llegar a la
ciudadanía, el contenido de esta moción. Por lo que instamos al Gobierno municipal
a que publicite, tanto en la web municipal como en el Diari de L‟Hospitalet, tanto en
formato papel como digital, informando de forma clara y sencilla, al ciudadano que
se pueda ver afectado por este impuesto.
Por todo lo expuesto, es por lo que pedimos el apoyo de todos los grupos a esta
moción. Muchas gracias.

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

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

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

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
El Partit Demòcrata votarem a favor.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Vull fer una apreciació que a la part expositiva, quan parla dels acords que es van
prendre a l‟anterior moció, s‟oblida o no consta el segon acord que es va aprovar
que va ser fruit d‟una esmena: “instar al Govern d‟Espanya a incloure la Llei de
Pressupostos”.
Ho dic perquè agafa la moció presentada i no l‟esmena aprovada finalment. Era una
apreciació només. Votarem a favor de la moció.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
La votem a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votem a favor.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Votarem a favor de la moció amb la incorporació de les
esmenes que s‟han fet durant aquests dies, per una mica adequar-la a la realitat del
municipi.
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El seu ordenament normatiu, creiem que de pas dóna més cobertura a totes les
accions que ja es fan i que fa temps que portem a terme des de l‟Organisme de
Gestió Tributària.
També creiem que reforcem l‟ajuda al contribuent per facilitar tots els tràmits
possibles i per sigui el més senzill possible, dintre que és un impost complicat de
portar a terme.
Igualment, no hem d‟oblidar, que nosaltres tenim poc marge de maniobra, que el
què fem és posar tiretes no..., amb aquesta moció posem més tiretes, i aprofitem
més l‟experiència del nostre equip tècnic de gestió tributària i no pas..., el que
haurem de fer és que el Ministeri, doncs, legisli i faci una modificació de la Llei, que
jo crec que és el que de veritat hauríem de demanar en aquesta moció.
I recordar que tal com va fer el Ple al mes d‟abril, que la dació en pagament és el
que realment és injust i és el que, jo crec que aquest Ajuntament i aquest municipi
ja va solucionar a l‟any 2012 i que també, amb la moció aprovada en el mes d‟abril,
per tots els grups polítics, posem de manifest que quin més s‟està beneficiant
d‟aquesta moció són les immobiliàries. Llavors és el que vaig dir en el seu moment,
em va apel·lar el Sr. Miguel García, però ara podem constatar amb dades que
realment són les immobiliàries les que s‟estan beneficiant d‟aquestes mocions.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sí, jo abans de donar-li al Sr. Rainaldo Ruiz la paraula, a veure, és que jo ja sé que
les mocions són molt llargues però el tema d‟instar al Govern d‟Espanya a que
legisli, està contemplat a la moció. Ho dic perquè, en fi, cada cosa en el seu lloc. Sr.
Rainaldo Ruiz.

SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS)
Es posible que no hubiera cogido el textual de la moción porque cogí el que tenía
yo en mi ordenador y como eso fue un cambio que se hizo aquí, es posible. Lo
ajustamos y no hay ningún problema. ¿Está puesto?

SRA. ALCALDESSA
Está en el primer atendido hacia abajo…, está contemplado. Fin, ya está. Ha sido
aprobada por unanimidad, por tanto, creo que ya es suficiente con ello.

Essent les 19.10 hores, abandona la sessió el Sr. Martín González, regidor del grup
polític municipal de Ciutadans.
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Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 28; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 28.- PARA SUSPENDER DE FORMA CAUTELAR LA LIQUIDACIÓN
DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE
NATURALEZA URBANA (PLUSVALIA MUNICIPAL), EN APLICACIÓN DE LA
SENTENCIA DEL TC NÚM. 59/2017 DE FECHA 11 DE MAYO 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:
ATENDIDO que la Sentencia del Tribunal Constitucional, de 16 de febrero de 2017,
resolvió la cuestión de inconstitucionalidad nº 1012/2015, promovida por un juez de
lo Contencioso-administrativo de Guipúzcoa sobre los artículos 4.1, 4.2 a) y 7.4 de
la Norma Foral 16/1989, que regula el Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como Plusvalía Municipal).
El Pleno del Tribunal Constitucional, resolvió por unanimidad, estimar parcialmente
la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contenciosoadministrativo número 3 de Donostia en relación con los artículos 4,1, 4,2 a) y 7.4
de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento del
Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, del Territorio Histórico de Guipúzcoa.
Los artículos expulsados, por inconstitucionales, del ordenamiento Foral, comparten
idéntico redactado con los artículos 107 y 110.4 de la Ley de Haciendas Locales
(LHL).
Ante la previsible modificación de la Legislación estatal y, en tanto no se produjera,
el Grupo municipal de Ciudadanos, para salvaguardar los legítimos intereses de los
contribuyentes, propuso al Plenario del Ayuntamiento, y este lo aprobó por
unanimidad en sesión celebrada el 28/3/2017, la MOCIÓN PARA FACILITAR LOS
MECANISMOS DE DEVOLUCIÓN DE LO INDEBIDAMENTE INGRESADO EN
ESTE AYUNTAMIENTO POR EL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE
VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA (PLUSVALIA
MUNICIPAL); EN CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL.
La parte resolutiva de la moción, establecía:
"PRIMERO: INSTAR al Gobierno de España a iniciar, de manera urgente, la
MODIFICACION de la regulación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana recogida en el Texto Refundido de la Ley de
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004 (LHL);
adecuando su contenido a la exigencia de no someter a tributación aquellas
situaciones inexpresivas de capacidad económica, como ha puesto de manifiesto el
Tribunal Constitucional en sendas Sentencias de fechas 16 de febrero y 1 de
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marzo, ambas de 2017. Así como a establecer, para estos casos, las previsiones de
retroactividad que salvaguarde el derecho a devolución de todos los contribuyentes
afectados.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal a arbitrar las medidas urgentes
necesarias para preservar los derechos económicos de aquellos contribuyentes a
quienes se les exigió la liquidación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de
los Terrenos de Naturaleza Urbana, en aquellos supuestos declarados
inconstitucionales y nulos por el Tribunal Constitucional, disponiendo, a fin de evitar
que la prescripción pueda perjudicar sus intereses, los medios materiales y
humanos necesarios para implementar un fácil mecanismo de reclamación de la
devolución de las cantidades que pudieran considerarse legalmente indebidamente
ingresadas en las arcas municipales.
TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a dar las oportunas instrucciones para
que, en el marco de sus competencias y con pleno respeto a la legalidad vigente y
la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se informe a los contribuyentes que
liquiden el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza
Urbana, de los mecanismos implementados para preservar sus derechos
económicos cuando pueda haberse generado o puesto de manifiesto alguna
situación que coincida con los supuestos de falta de capacidad económica puestos
de manifiesto por el Tribunal Constitucional.
CUARTO: INSTAR al Gobierno municipal a publicitar este acuerdo en la web
municipal y en el diario en el Diari de l‟Hospitalet (tanto en formato papel como
digital), junto con la información necesaria de los medios y procedimientos para
materializar su reclamación y realizar las consultas pertinentes.
QUINTO: TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, al Área de
Hacienda y Servicios Centrales, a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, a
las Asociaciones de Vecinos de l'Hospitalet y a los Grupos Municipales del
Consistorio".
ATENDIDO que, en fecha 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional en
Sentencia 59/2017 (publicada en el BOE el 15/6/2017), ha resuelto declarar que los
artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, todos ellos del Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo, son inconstitucionales y nulos, pero únicamente en la
medida que someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de
valor.
En el Fundamento Jurídico 4, aclara el alcance de la resolución:
"b) Como apunta el Fiscal General del Estado, aunque el órgano judicial se ha
limitado a poner en duda la constitucionalidad del artículo 107 LHL, debemos
extender nuestra declaración de inconstitucionalidad y nulidad, por conexión (art.
39.1 LOTC) con los arts. 107.1 y 107.2 a) LHL, al artículo 110.4 LHL, teniendo en
cuenta la íntima relación existente entre este último citado precepto y las reglas de
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valoración previstas en aquellos, cuya existencia no se explica de forma autónoma
sino solo por su vinculación con aquel, el cual «no permite acreditar un resultado
diferente al resultante de la aplicación de las reglas de valoración que contiene»
[SSTC 26/2017, FJ 6, y 37/2017, FJ 4 e)]. Por consiguiente, debe declararse
inconstitucional y nulo el artículo 110.4 LHL, al impedir a los sujetos pasivos
que puedan acreditar la existencia de una situación inexpresiva de capacidad
económica (SSTC 26/2017, FJ 7, y 37/2017, FJ 5).
c) Una vez expulsados del ordenamiento jurídico, ex origine, los arts. 107.2 y 110.4
LHL, en los términos señalados, debe indicarse que la forma de determinar la
existencia o no de un incremento susceptible de ser sometido a tributación es
algo que solo corresponde al legislador, en su libertad de configuración
normativa, a partir de la publicación de esta Sentencia, llevando a cabo las
modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto que
permitan arbitrar el modo de no someter a tributación las situaciones de inexistencia
de incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana”.
ATENDIDO que los artículos expulsados de la LHL por inconstitucionales: los
artículos 107.1, 107.2 a) y 110.4, determinan:
"Artículo 107 Base imponible:
1. La base imponible de este impuesto está constituida por el incremento del valor
de los terrenos, puesto de manifiesto en el momento del devengo y experimentado
a lo largo de un período máximo de 20 años.
A efectos de la determinación de la base imponible, habrá de tenerse en cuenta el
valor del terreno en el momento del devengo, de acuerdo con lo previsto en los
apartados 2 y 3 de este artículo, y el porcentaje que corresponda en función de lo
previsto en su apartado 4.
2. El valor del terreno en el momento del devengo resultará de lo establecido en las
siguientes reglas:
a) En las transmisiones de terrenos, el valor de éstos en el momento del devengo
será el que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre
Bienes Inmuebles. No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una
ponencia de valores que no refleje modificaciones de planeamiento aprobadas con
posterioridad a la aprobación de la citada ponencia, se podrá liquidar
provisionalmente este impuesto con arreglo a aquel. En estos casos, en la
liquidación definitiva se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido
conforme a los procedimientos de valoración colectiva que se instruyan, referido a
la fecha del devengo. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los
nuevos valores catastrales, éstos se corregirán aplicando los coeficientes de
actualización que correspondan, establecidos al efecto en las Leyes de
Presupuestos Generales del Estado. Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza
urbana o integrado en un bien inmueble de características especiales, en el
momento del devengo del impuesto, no tenga determinado valor catastral en dicho
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momento, el ayuntamiento podrá practicar la liquidación cuando el referido valor
catastral sea determinado, refiriendo dicho valor al momento del devengo".
"Art.110.4. Los ayuntamientos quedan facultados para establecer el sistema de
autoliquidación por el sujeto pasivo, que llevará consigo el ingreso de la cuota
resultante de aquella dentro de los plazos previstos en el apartado 2 de este
artículo. Respecto de dichas autoliquidaciones, el ayuntamiento correspondiente
sólo podrá comprobar que se han efectuado mediante la aplicación correcta de las
normas reguladoras del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o
cuotas diferentes de las resultantes de tales normas.
En ningún caso podrá exigirse el impuesto en régimen de autoliquidación cuando se
trate del supuesto a que se refiere el párrafo tercero del artículo 107.2.a) de esta
ley".
ATENDIDO que el artículo 7 de la Ordenanza Fiscal núm. 1.03 (OF), Reguladora
del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana,
establece la Base Imponible del Impuesto, con remisión expresa, como no podría
ser de otra manera, a los artículos 107.1 y 2 de la LHL, anulados y expulsados del
Ordenamiento jurídico por la sentencia del Tribunal Constitucional de continua
referencia.
Art. 7 OF: “1. La base imposable d‟aquest impost està constituïda per l'increment
del valor dels terrenys manifestat en el moment de la meritació i experimentat
durant un període màxim de vint anys.
Als efectes de la determinació de la base imposable, haurà de tenir-se en compte el
valor del terreny en el moment de la meritació, d‟acord amb el que està previst en
els apartats 2 i 3 de l‟article 107 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, transcrit en l‟apartat
2 d‟aquest article i el percentatge que correspongui, en funció d‟allò previst en
l‟apartat 4 de l‟esmentat article 107 de la Llei, establert en l‟article 9 d‟aquesta
ordenança fiscal”.
VISTO que el Principio de legalidad tributaria recogido en los artículos 31.3 y 133.1
y 2 de la Constitución Española; en los que se prescribe que: Sólo podrán
establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con
arreglo a la ley y que las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales
podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. Esta
Reserva de Ley afecta a los elementos esenciales de los tributos, entre los que se
encuentran: el hecho imponible, la base imponible y el tipo de gravamen.
VISTO el Real Decreto Legislativo 2/2004, en el que se regula el Texto Refundido
de la Ley de Haciendas Locales, en el que se recoge el Impuesto sobre el
Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana y la Ordenanza Fiscal
núm. 1.03 (OF), Reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana.
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ATENDIDO Que la consecuencia necesaria de la expulsión de nuestro
ordenamiento jurídico de estos artículos, por inconstitucionales, supone de facto la
IMPOSIBILIDAD de los Ayuntamientos de calcular las liquidaciones del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía)
hasta que el Parlamento Español apruebe la modificación de la Ley de Haciendas
Locales y establezca, entre otras cuestiones, el criterio de cálculo que determine si
ha existido incremento o decremento de valor en la venta. Esta interpretación es la
que han seguido Ayuntamientos como: Castelldefels, Huelva, Pamplona y otros
más pequeños; suspendiendo cautelarmente la liquidación del impuesto y el cobro
de las liquidadas pendientes de pago, a la espera de que el Ministerio de Hacienda
impulse los cambios necesarios para adaptar la normativa legal a la sentencia
59/2017, de 11 de mayo del Tribunal Constitucional. Ayuntamientos como los de
Málaga y Valladolid han optado (siguiendo un criterio de prudencia que no está
amparado en norma legal alguna que los habilite a hacerlo) por no liquidar aquellas
operaciones en que el precio de la venta del inmueble haya sido inferior al de la
compra.
ATENDIDO que tenemos constancia de que este Ayuntamiento, con fecha posterior
a la publicación de la sentencia en el BOE (15/6/2017), haciendo caso omiso a lo
resuelto por el Tribunal Constitucional, ha practicado autoliquidaciones en
supuestos de decremento patrimonial en la venta de inmuebles y exigido su
ingreso.
Por todo ello y con el fin de evitar la injusta situación de que algún contribuyente
ingrese en la Hacienda municipal, en concepto de Plusvalía, cantidad anticipada
alguna por la venta de un bien inmueble, que luego no se vea gravada como
consecuencia de la decisión del Legislador al ajustar el redactado del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a las
exigencias establecidas en la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo del Tribunal
Constitucional; es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, Partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento de l'Hospitalet la adopción de los
siguientes:
ACUERDOS:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a que en relación a las transmisiones
/adquisiciones sujetas al Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de
Naturaleza Urbana, en las que el sujeto pasivo alegue y acredite por cualquier
medio la inexistencia de incremento de valor, para que reconozca la posibilidad de
presentar declaración con suspensión de la autoliquidación hasta que el Legislador
proceda a las modificaciones precisas del Impuesto para adecuarlo a las exigencias
establecidas en la Sentencia 59/2017, de 11 de mayo del Tribunal Constitucional.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal a que en relación a las
autoliquidaciones no ingresadas del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los
Terrenos de Naturaleza Urbana en las que de la documentación o de la alegación
por el sujeto pasivo, se presuma la inexistencia de incremento de valor, para que
paralice cualquier procedimiento destinado a la comprobación, revisión o
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recaudación del impuesto de incremento de valor de los terrenos de naturales
urbana, hasta que el Legislador proceda a las modificaciones precisas del Impuesto
para adecuarlo a las exigencias establecidas en la Sentencia 59/2017, de 11 de
mayo del Tribunal Constitucional.
TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a que, en el marco de la legislación
vigente, presentada la instancia de devolución de ingresos indebidos, suspenda de
forma cautelar la tramitación y resolución de recursos, reclamaciones y solicitudes
de ingresos indebidos hasta la entrada en vigor de las modificaciones que el
legislador determine en el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos
de Naturaleza Urbana.
CUARTO: INSTAR al Gobierno municipal a publicitar este acuerdo en la web
municipal y en el diario en el Diari de l‟Hospitalet (tanto en formato papel como
digital), informando de forma clara y sencilla sobre los acuerdos adoptados y su
incidencia sobre los afectados por la aplicación del Impuesto sobre el Incremento
del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
QUINTO: TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, al Área de
Hacienda y Servicios Centrales, a la Plataforma de Afectados por las Hipotecas, a
las Asociaciones de Vecinos de l'Hospitalet, a la Federación de Asociaciones de
Vecinos de l'Hospitalet y a los Grupos Municipales del Consistorio.
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 29 i 30, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció 30 queda sobre de la taula.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo presentaré la moció 29, moció per reduir l‟exposició de la població i el medi
ambient a disruptors endocrins. Els disruptors endocrins o alteradors hormonals són
substàncies alienes a l‟organisme, capaces d‟alterar el funcionament del sistema
hormonal, suposant un clar risc per la salut de les persones i la fauna silvestre.
Aquestes substàncies es troben en nombroses productes d‟ús habitual com
envasos d‟aliments fitosanitaris o productes de neteja i higiene.
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En aquests últims anys, s‟han retirat del mercat europeu alguns d‟ells, però encara
és possible adquirir i emprar productes que compten amb disruptors endocrins,
entre els seus components.
Segons l‟OMS, l‟exposició de la població a contaminants hormonals, presents en
l‟àmbient, està relacionada amb l‟increment d‟importants danys a la salut i malalties,
incloent problemes de salut reproductiva, tumors i altres malalties hormonodepenents; malalties metabòliques, malalties immunològiques i d‟altres.
Existeixen grups d‟especial risc com poden ser els nadons, nens de poca edat i
dones embarassades, pels quals és vital evitar aquesta exposició a alteradors
hormonals que pot començar en el mateix úter matern.
Segons la Societat Espanyola de Salut Pública i Administracions Sanitàries
(SESPAS), els nivells de disruptors endocrins presents en l'organisme de la
població a Espanya són molt superiors als de la població d'altres països i amenacen
la salut, el benestar i l'economia dels nostres ciutadans i del nostre Estat del
benestar.
A més dels efectes directes en la salut humana, aquests contaminants tenen
efectes negatius en el medi ambient afectant a la població també de fauna silvestre.
Davant aquests fets resulta imprescindible l'aplicació d'uns principis bàsics que
protegeixin la salut pública, mitjançant una regulació adequada i la implantació de
polítiques per reduir el risc.
Les Administracions locals tenen un paper fonamental en l'adopció de mesures per
reduir l'exposició de la seva ciutadania, en múltiples àrees.
D'altra banda, en defensa de la salut pública i del medi ambient, també està a la
seva mà exigir a les autoritats espanyoles i europees que actuïn de forma
responsable i prohibeixin o limitin les substàncies disruptores endocrines en tots els
àmbits possibles.
Per tot això, el grup municipal, proposa al ple de l'Ajuntament:
Primer, instar al govern municipal a evitar l'ús de plaguicides en espais públics.
S'evitarà la fumigació de parcs i jardins, l'ús d'herbicides en espais públics i la
fumigació de centres escolars, centres sanitaris i d‟altres llocs públics tancats per no
exposar innecessàriament a la població a aquests contaminants. Es prohibirà
expressament l'ús de glifosat, com es va aprovar a la moció del ple del 25 de gener
de 2016, i d'altres substàncies relacionades en la llista de possibles disruptors
endocrins.
Com alternativa, s'utilitzaran preferentment mètodes de lluita contra plagues i de
control de males herbes que no impliquin l'ocupació de substàncies químiques
tòxiques.
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Altre acord, donada que l‟alimentació és una de les principals vies d‟exposició a
substàncies nocives, per reduir l'exposició a contaminants hormonals a través de
l'alimentació, es demana l'Ajuntament de l‟Hospitalet que fomenti en els menjadors
escolars, residències i centres hospitalaris una dieta variada, que persegueixi reduir
el consum de peixos i carns grasses; afavorirà el consum d'aliments orgànics; evitar
els envasos que continguin bisfenol-A, i altres disruptors endocrins; i evitar escalfar i
cuinar aliments sense envasos i utensilis que continguin aquestes substàncies.
L'Ajuntament de l‟Hospitalet també implantarà aquestes mesures directament en
tots els menjadors i residències sota la seva responsabilitat i fomentarà l'aplicació
d'aquestes mesures en centres privats.
Instar també al govern municipal a informar i formar a professionals de la salut i
educadors sobre els riscos dels contaminants hormonals, sobre les principals fonts
d'exposició i sobre com reduir-la. Organitzarà jornades informatives i formatives
dirigides preferentment als professionals en contacte amb famílies, joves, nens i
adolescents, específicament a educadors de tots els nivells, els qui han d'estar
informats i formats per poder transmetre a nens i adults els beneficis de l'evitació de
alteradores hormonals com un hàbit de vida saludable.
Instar al govern municipal a promoure l'ús de productes lliures de disruptors
endocrins a través de contractes i compres públiques.
Que l‟Ajuntament es comprometi a reduir progressivament l'ús de substàncies
relacionades en la llista de possibles disruptors endocrins i a incloure clàusules que
evitin el seu ús en els plecs de condicions de les contractes i compres públiques.
Instar al govern municipal a promoure la reducció de l'ús de plàstics, una de les
fonts més importants de contaminació hormonal a causa dels seus components i
promourà en els seus habitants una reducció de l'ús de plàstics a través de
campanyes d'informació en col·legis, biblioteques, residències i comerços, així com,
en les instal·lacions i edificis públics.
Instar al govern de la Generalitat a adoptar mesures de reducció de l'exposició a
disruptors endocrins i l'eliminació progressiva de l'ús de plaguicides, desenvolupant
polítiques agrícoles i comercials per a la transició cap a un model de producció i
consum d'aliments ecològics i de proximitat.
Instar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i al Ministeri d'Agricultura,
Alimentació i Medi ambient, l'adopció de polítiques per reduir l'exposició de la
població i el medi ambient a contaminants hormonals i el suport a la prohibició
urgent d'aquestes substància a escala Europea.

La Presidència, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez
Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants
dels grups.
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Essent les 19:16 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta i a partir d‟aquest moment assumeix la presidència el Sr.
José M. García Mompel, 2on. Tinent d‟Alcaldia.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Tots els aliments que es comercialitzen a la Unió Europea han de complir
la seva normativa, on s‟estableixen els límits màxims permesos de diferents
substàncies potencialment perjudicials per la salut. Aquest límits estan basats en
avaluacions de risc realitzades per l‟Autoritat Europea de Seguretat Alimentària.
Fomentar el consum d‟aliments orgànics, pot suposar avantatges com ja han
enumerat els companys. Però en cap cas, es pot afirmar que el consum d‟aliments
convencionals pot suposar un risc per la salut dels humans.
És cert que la llista de disruptors endocrins que poden causar problemes de salut
pels alts nivells de consum, s‟ha d‟ampliar.
L‟industria i la ciència evolucionen ràpidament i són molts els organismes, les
entitats que estan demanant una revisió d‟aquest llistat per actualitzar-ho.
La Comissió Europea que és el màxim responsable d‟aquesta regulació, l‟òrgan...
No se sent bé? Deia que és cert que cal una revisió d‟aquesta llista de disruptors
endocrins que moltes són les entitats i els organismes que les estan demanant, que
la ciència i també l‟industria evolucionen molt ràpidament i això ens permet doncs,
revisar quins són els productes que estem consumint, què porten, què deixen de
portar, on els estem envasant, etc...
La Comissió Europea, que és el màxim responsable de la regulació, en tant que
disruptors endocrins, per exemple, en tot el que és el tema de l‟alimentació, va crear
a primers d‟aquest any un comitè d‟experts per repassar tota aquesta llista que
actualment existeix.
El 4 de juliol, d‟aquest mateix mes, va aprovar els criteris d‟ampliació d‟aquesta
llista. Ja preveu que tingui una dotació pressupostària per al 2018, per tancar
investigacions sobre aquestes substàncies, i poder així, doncs, actualitzar la llista i
regular posteriorment.
És per aquest motiu, perquè ja hi ha experts a nivell internacional treballant en
aquesta nova regulació, no podem a nivell municipal donar per vàlida una llista que
la pròpia Endocrine Society i vostès a la seva moció cataloguem com a possibles
disruptors endocrins i així queda recollit a la seva moció.
No podem avançar-nos per aquest fet, donat que hi ha un comitè d‟experts, que en
sabran més que nosaltres, per una banda, i que ja estan treballant, no ens hem
d‟avançar a les seves conclusions.
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Votem en contra perquè no es tracta d‟un tema menor i hem d‟esperar a que
aquesta regulació europea arribi i com més aviat millor.
A la web de la Comissió Europea poden trobar tota la informació de cóm van
evolucionant tant els treballs com el material que van aprovant.
No obstant, comentar que dels compromisos que vostès demanen a la seva moció,
aquest municipi i aquest Govern, ja ho realitzen, sempre en compliment de les
directives europees que hi ha establertes en matèria de protecció de salut
alimentària, de salut pública i de medi ambient. Gràcies.

Essent les 19.18h abandonen la sessió el Sr. Alonso Navarro i la Sra. Esplugas
González. regidors del grup polític municipal del Partit Popular, Així mateix,
s‟incorporen a la sessió els Srs. Quirós Brito i Husillos Gutiérrez, regidors del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor de la moció. Simplement que ens agradaria afegir tres o
quatre trasllats a l‟últim acord, simplement, perquè es tingui en compte al Comitè
d‟Empresa de l‟Ajuntament; els comitès d‟empresa de les empreses que gestionen
tant la neteja dels equipaments públics de l‟Ajuntament com parcs i jardins a
Comissions Obreres, a la Federació Local de Comissions Obreres de L‟Hospitalet;
d‟UGT; de la CNT L‟Hospitalet i CGT de Catalunya.

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

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Nosotros es cierto que estamos de acuerdo con el fondo aunque pensamos que la
forma no es del todo la acertada. Este es un tema como se ha expuesto antes, más
de la Unión Europea y de un consenso europeo que de un tema municipal pero la
votaremos a favor excepto el punto número 3 que nos abstendremos.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno aquí hemos tenido bastantes dudas. Ha habido que hacer una lectura
exhaustiva para ver lo que dice, porque cada vez, es verdad que hay algunas
cuestiones que pueden entrar en choque, porque cuando se habla en los temas de
los alimentos y tal, es cierto y tienen razón que hay que procurar ir abundando en
políticas que acaben por no contaminar, incluso, alimentos, porque hoy la
agricultura masiva y demás pues está llevando la contaminación a todos sitios y al
final decimos es que esto por aquí es muy poco, la comunidad científica dice que
las ondas electromagnéticas son muy poco, pero al final muchos pocos hacen un
mucho.
Entonces atendiendo un poco a que es verdad que se camina en la dirección de
cada día ir el ciudadano cogiendo más contaminantes, un poco de aquí, un poco de
allí, pues hombre, si no se van poniendo ya filtros a estas cosas, vamos a acabar
aquí, siendo química pura todos. Y aunque teníamos alguna duda, estábamos
dudosos si nos absteníamos y demás, bueno pues haciendo una lectura
exhaustiva, vemos que lo que pide, al final, es posible, habría que hacer un
esfuerzo por llegar a estas conclusiones que dice la moción.
Cuando dice, el tercer acuerdo: instar al gobierno municipal a informar y formar a
profesionales en la salud y educadores sobre los riesgos de contaminantes
hormonales y tal, sobre los principios de fuentes de exposición, pues me parece
bien, porque evidentemente, aunque no es competencia del Ayuntamiento de instar
a los profesionales a que hagan una cosa u otra, porque ellos ya supongo que en
su profesión ya lo están haciendo y quizás no sea…, pero tampoco pasa nada
porque se diga, pues bueno no, tampoco molesta.
Por tanto sí que es verdad que podríamos decir que nosotros no somos nadie para
hacer, pero en cambio, otras veces lo decimos porque nos interesa a nuestras
mociones y quién es el grupo que no ha presentado aquí algo que dice: instar a tal
o cual administración, cuando realmente no es competencia y al final lo hacemos.
Por lo tanto, como eso no es malo y como de la lectura exhaustiva de toda la
moción, entendemos que puede tener más puntos positivos por lo que dicho antes
de no ir acumulando en nuestro cuerpo contaminantes que al final nos conviertan
en eso, en una cantidad de enfermedades que al final ni los científicos saben de
dónde vienen, que son nuevas y que se supone que es porque estamos cada día
adquiriendo más contaminantes y demás. Se supone, aunque no está nada
demostrado, es cierto, pero al final es bueno prevenir; más vale prevenir que curar.
Por tanto, como esto no es una cuestión que suponga una cantidad importante de
dinero y el ayuntamiento ahí tampoco, pues yo creo que vamos a votar a favor y ya
digo que teníamos nuestras dudas pero han quedado despejadas de una lectura
exhaustiva del asunto y viendo que tampoco esto perjudica, al contrario, no
perjudica a nadie, ninguna administración y puede beneficiar. Votamos a favor.
Essent les 19.26 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
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Alcaldessa-Presidenta i el Sr. Castro Borrallo, regidor del grup polític municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya i el Sr. Alonso Navarro i la Sra. Esplugas
González regidors del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres com saben les companyes del grup d‟Iniciativa
Esquerra Unida-Pirates, havien passat una possibilitat de fer unes modificacions a
la moció en el sentit d‟altres mocions que també s‟han aprovat en altres ciutats amb
les quals, fins i tot, amb el vot favorable del Partit Socialista, parlàvem amb l‟Anna,
que deia, esperant les vostres aportacions, perquè us hem enviat, es cert, uns
acords que en d‟altres municipis s‟havien aprovat i us havíem enviat, en concret, el
de l‟Ajuntament de Madrid, Ahora Madrid i al PSOE, s‟havia tirat endavant la moció.
Nosaltres no hem tingut temps d‟ajustar, perquè em deia si ens podeu enviar
exactament el què voldríeu o els matisos que volíeu d‟incorporar a la moció.
Nosaltres el que veiem és que la moció tal com s‟ha presentat aquí a L‟Hospitalet,
és una moció que arriba a un nivell de concreció i d‟exigència, per dir-lo d‟alguna
manera, que va bastant més enllà del que per exemple, s‟havia plantejat a la moció
de Madrid i on trobem a faltar també, la implicació o exigència d‟altres
administracions que és on realment, on segurament tindrien més possibilitats d‟anar
avançant en la direcció, com s‟ha dit, d‟una alimentació més sana, d‟una
convivència amb un entorn molt més amable i amb molt menys elements que
puguin resultar perjudicials per la salut de les persones, especialment d‟aquelles
persones o aquells col·lectius més vulnerables, com poden ser els infants o la gent
gran.
Per tant, tenim en consideració i també es diu a la moció que hi ha alguns elements,
que ja a la ciutat es venen fent, des de fa molt de temps, com és la desaparició
pràcticament de tot el que són el tractament amb herbicides en l‟espai públic o en
els jardins de la ciutat o com és la pràctica desaparició d‟elements de fumigació que
resulten agressius o que resulten tòxics per molt petit que sigui el seu percentatge
d‟aquests elements. Continuarem avançant en aquesta direcció, eliminant al màxim
tots aquells elements però tinguem clar que al final vivim en una ciutat, com es va
repetint cíclicament a un Ple darrera l‟altre, vivim en un ciutat densa per tant, la
proliferació de determinats rosegadors, de determinat insectes com la necessària
utilització o abordar les qüestions que tenen que veure amb tot el tema de males
herbes i de creixement d‟elements d‟aquestes característiques, també cada vegada,
limita més la possibilitat d‟actuació.
Per tant, haurem de trobar l‟equilibri entre la necessitat de poder actuar contra tots
aquests elements i per una altra banda, preservar en el nivell més alt possible la
salut de les persones i insisteixo especialment dels col·lectius més vulnerables que
fonamentalment parlem d‟infants, de persones grans i de persones que tenen
malalties ja sigui o bé del sistema respiratori o, fins i tot, que tenen problemes quant
a al·lèrgies.
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Però degut a aquesta concreció i la impossibilitat que hem tingut d‟aportar la
concreció dels elements que pensàvem que ens podien ajudar a votar
favorablement a la moció, la votarem contràriament.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En tot cas, lamentem no haver pogut arribar a un acord, en aquest cas, amb el
Partit Socialista que ha sigut el grup que ens ha interpel·lat, en aquest sentit, per tal
d‟arribar a un text que pugui ser acceptat pels dos partits.
Tampoc sé exactament cóm ha quedat la moció perquè em sembla que haurà
quedat empat no? perquè...

SRA. ALCALDESSA
Quin és el resultat, Sra. Secretària?

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Si pot ser...

SRA. SECRETÀRIA
El primer punt és 10 a favor, 13 en contra. El segon punt és la mateixa, 13 en contra
i 10 a favor i la mateixa, excepte, això és per a tots els punts excepte pel quart que
són 9 a favor, 13 en contra i 1 abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Per tant, no s‟aprova.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Entenc que hi havia regidors fora de l‟hemicicle. Per això. Perquè els comptes no
em sortien perquè tal i com s‟han posicionat els grups hauria de ser 13 a 13 però
entenc que hi havia regidors que eren fora.

SRA. SECRETÀRIA
Hi havia dos regidors del Partit Popular fora en el moment del posicionament i un
regidor del partit de Ciutadans que encara és fora.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé. En tot cas desitgem que l‟Ajuntament continuï treballant en aquesta línea per tal
d‟afavorir la salut sobretot de tots els ciutadans, i quan puguem presentar un altre
cop aquesta moció, si podem fer-ho d‟acord amb la resta de grups per tal de poder
avançar en aquest tema, ho tornarem a fer. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs en fi, no sé si hem d‟esperar els mesos o no, però en tot cas es pot
treballar de cara a la possibilitat de tenir aprovada alguna qüestió més enllà del que
es faci perquè quedi constància per al Ple municipal.
Molt bé. Si no hi ha cap paraula més passaríem ja a les presentades, les mocions
presentades pel Partit Popular. Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29 i 30; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 29.- PER REDUIR L'EXPOSICIÓ DE LA POBLACIÓ I EL MEDI
AMBIENT A DISRUPTORS ENDOCRINS.
Els disruptors endocrins o alteradors hormonals (EDC per les seves sigles en
anglès, Endocrine Disrupting Chemicals), són substàncies alienes a l'organisme
capaces d'alterar el funcionament del sistema hormonal, suposant un clar risc per a
la salut de les persones i la fauna silvestre.
Aquestes substàncies es troben en nombrosos productes d'ús habitual com a
envasos d'aliments, fitosanitaris o productes de neteja i higiene. En els últims anys
s'han retirat del mercat europeu alguns d'ells (com els biberons de plàstic amb
Bisfenol A), però encara és possible adquirir i emprar productes que compten amb
disruptors endocrins entre els seus components.
L'exposició de la població a contaminants hormonals presents en l'ambient està
relacionada amb l'increment d'importants danys a la salut i malalties, incloent
problemes de salut reproductiva (infertilitat, malformacions congènites), tumors i
altres malalties hormono-depenents (mama, pròstata, testicle, tiroide), malalties
metabòliques (diabetis, obesitat), malalties immunològiques i alteracions en el
desenvolupament del sistema neurològic, entre unes altres, segons adverteix un
estudi recent de l'Organització Mundial de la Salut (OMS). (1)
Existeixen grups d'especial risc, com a bebès, nens de poca edat i dones
embarassades, pels quals és vital evitar l'exposició a alteradores hormonals que pot
començar en el mateix úter matern, atès que passen al fetus a través de la
placenta. Molts d'ells tenen caràcter lipofílic i bioacumulatiu, el que dificulta la seva
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eliminació i afavoreix la seva permanència en alguns teixits i òrgans.
Segons la Societat Espanyola de Salut Pública i Administracions Sanitàries
(SESPAS), els nivells de disruptors endocrins presents en l'organisme de la
població a Espanya (l'anomenada “contaminació interna”) són molt superiors als de
la població d'altres països i amenacen la salut, el benestar i l'economia dels nostres
ciutadans i del nostre Estat del benestar. (2)
El cost per als països de la Unió Europea derivat de les malalties relacionades amb
disruptors endocrins ascendeix a 157.000 milions d'euros cada any, un 1,23% del
PIB, segons indica la Societat d'Endocrinologia (The Endocrine Society) en un
article de 2015.(3)
A més dels efectes directes en la salut humana, aquests contaminants tenen
efectes negatius en el medi ambient afectant a les poblacions de fauna silvestre.
Davant aquests fets resulta imprescindible l'aplicació d'uns principis bàsics que
protegeixin la salut pública, mitjançant una regulació adequada i la implantació de
polítiques per reduir el risc.
Les Administracions locals tenen un paper fonamental en l'adopció de mesures per
reduir l'exposició de la seva ciutadania, sent múltiples les àrees en què poden
demostrar el seu compromís amb la salut i el benestar de la població.
D'altra banda, actuant en defensa de la salut pública i del medi ambient, també està
a la seva mà exigir a les autoritats espanyoles i europees que actuïn de forma
responsable i prohibeixin o limitin les substàncies disruptores endocrines en tots els
àmbits possibles.
Per tot això, el grup municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E, proposa al ple de
l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat l'adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat l’acord PRIMER amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
10 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Rainaldo Ruiz Narvaez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; del representant del PP, Sr. Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
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presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al govern municipal a evitar l'ús de plaguicides en espais
públics. S'evitarà la fumigació de parcs i jardins, l'ús d'herbicides en espais
públics i la fumigació de centres escolars, centres sanitaris i altres llocs públics
tancats per no exposar innecessàriament a la població a contaminants
hormonals. Es prohibirà expressament l'ús de glifosat, com es va aprovar a la
moció del ple del dia 25 de gener de 2016, i d'altres substàncies relacionades
en la llista de possibles disruptors endocrins de The Endocrine Disruption
Exchange (http://www.endocrinedisruption.org/). Com a alternativa, s'utilitzaran
preferentment mètodes de lluita contra plagues i de control de males herbes que
no impliquin l'ocupació de substàncies químiques tòxiques.
b) Ha estat rebutjat l’acord SEGON amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
10 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Rainaldo Ruiz Narvaez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; del representant del PP, Sr. Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar al govern municipal a fomentar el consum d'aliments orgànics
en escoles bressols, menjadors escolars, residències i centres hospitalaris.
L'alimentació és una de les principals vies d'exposició a substàncies nocives.
Per reduir l'exposició a contaminants hormonals a través de l'alimentació
l'Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat fomentarà en els menjadors escolars,
residències i centres hospitalaris una dieta variada, que persegueixi reduir el
consum de peixos i carns grasses; afavorirà el consum d'aliments orgànics;
evitarà els envasos que continguin bisfenol-A, ftalatos i altres disruptors
endocrins; i evitarà escalfar i cuinar aliments en envasos i utensilis que
continguin aquestes substàncies (plàstics, teflon, etc.). L'Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat implantarà aquestes mesures directament en tots els
menjadors i residències sota la seva responsabilitat i fomentarà l'aplicació
d'aquestes mesures en centres privats.
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCER amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
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9 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Rainaldo Ruiz Narvaez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del representant del PP, Sr. Fco. Javier
Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Instar al govern municipal a informar i formar a professionals de la
salut i educadors sobre els riscos dels contaminants hormonals, sobre les
principals fonts d'exposició i sobre com reduir-la. L'Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat organitzarà jornades informatives i formatives dirigides preferentment
als professionals en contacte amb famílies, joves, nens i adolescents, com són
els metges de família, pediatres, matrons/es i infermers/es. També elaborarà els
materials necessaris (guies, fullets, etc), per informar a aquests professionals de
la importància de la medicina ambiental i dels riscos per a la salut de l'exposició
a contaminants hormonals. D'aquesta manera estaran capacitats per oferir
recomanacions als pacients de cara a reduir l'exposició a substàncies tòxiques,
igual que fan ja en altres països europeus. També s'organitzaran jornades i
materials dirigits específicament a educadors de tots els nivells, els qui han
d'estar informats i formats per poder transmetre a nens i adults els beneficis de
l'evitació de alteradores hormonals com un hàbit de vida saludable.
d) Ha estat rebutjat l’acord QUART amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
10 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Rainaldo Ruiz Narvaez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; del representant del PP, Sr. Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Instar al govern municipal a promoure l'ús de productes lliures de
disruptors endocrins a través de contractes i compres públiques. Les
Administracions públiques espanyoles van gastar en obres, béns i serveis
165.000 milions d'euros en 2011, sent, amb diferència, el principal agent del
mercat. La limitació de la presència de contaminants hormonals i altres
substàncies de risc en les contractes i compres públiques, no solament reduirà
l'exposició dels treballadors i usuaris de centres públics, incloent centres
escolars i sanitaris, sinó que a més impulsarà la presència de productes més
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segurs al mercat, i donarà suport així a les empreses que ofereixen productes
no tòxics lliures de disruptors endocrins. L'Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat es compromet a reduir progressivament l'ús de substàncies
relacionades en la llista de possibles disruptors endocrins de The Endocrine
Disruption Exchange (http://www.endocrinedisruption.org/) i a incloure clàusules
que evitin el seu ús en els plecs de condicions de les contractes i compres
públiques.
e) Ha estat rebutjat l’acord CINQUÈ amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
10 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Rainaldo Ruiz Narvaez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; del representant del PP, Sr. Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Instar al govern municipal a promoure la reducció de l'ús de
plàstics.Els plàstics són una de les fonts més importants de contaminació
hormonal a causa dels seus components (bisfenol A i ftalatos entre uns altres).
L'ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat promourà entre els seus habitants una
reducció de l'ús de plàstics a través de campanyes d'informació en col•legis,
biblioteques, residències i comerços. També s'adoptaran mesures per reduir la
seva utilització en instal•lacions i edificis públics.
f)

Ha estat rebutjat l’acord SISÈ amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Rainaldo Ruiz Narvaez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; del representant del PP, Sr. Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Instar al govern de la Generalitat a adoptar mesures de reducció de
l'exposició a disruptors endocrins, com les incloses en aquesta moció, i
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l'eliminació progressiva de l'ús de plaguicides desenvolupant polítiques
agrícoles i comercials per a la transició cap a un model de producció i consum
d'aliments ecològics i de proximitat.
g) Ha estat rebutjat l’acord SETÈ amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Rainaldo Ruiz Narvaez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; del representant del PP, Sr. Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SETÈ.- Instar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i al Ministeri
d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient l'adopció de polítiques per reduir
l'exposició de la població i el medi ambient a contaminants hormonals i el suport
a la prohibició urgent d'aquestes substància a escala Europea.
h) Ha estat rebutjat l’acord VUITÈ, amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
10 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Rainaldo Ruiz Narvaez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier
Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
VUITÈ.- Donar trasllat dels següents acords a Fundación Alborada, Ecologistas
en acción, La Saboga, Greenpeace, a la Federació d‟associacions de veïns i
veïnes de l‟Hospitalet, a les associacions de veïns i veïnes de l‟Hospitalet de
Llobregat, a les àrees bàsiques de salut de la ciutat, als Centres d‟Atenció
Primària, al CUAP de l‟Hospitalet de Llobregat, al Comitè d‟Empresa de
l‟Ajuntament, als comitès d‟empresa de les empreses que gestionen tant la
neteja dels equipaments públics de l‟Ajuntament com els parcs i jardins, a
Comissions Obreres, a la Federació Local de Comissions Obreres de
L‟Hospitalet, a l‟UGT, a la CNT L‟Hospitalet i a CGT de Catalunya.
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
REBUTJADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d‟aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
MOCIÓ 30.- SOBRE LA REGULACIÓ DEL LLOGUER I LA CREACIÓ
D’INSTRUMENTS DE CONCERTACIÓ ECONÒMICA AMB ELS ENS LOCALS
PER A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS AL LLOGUER.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Martín Hermosín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí. Gracias. Sobre la primera, sobre la 31. Bueno, tampoco la voluntad de
reproducir el debate del Pleno pasado.
Esta moción la presentamos en el pasado Pleno. Quedó empate y por tanto en el
limbo jurídico y la volvemos a presentar. La volvemos a presentar para dar una
nueva oportunidad al PSC de mostrar un compromiso firme con la convivencia y
con la legalidad vigente, sobre todo un compromiso firme con la democracia.
Visto los últimos hechos, visto también el posicionamiento del PSC que ha tenido
en algunos ayuntamientos, en unos ayuntamientos se ha puesto de perfil pero en
otros sí que ha apoyado un compromiso firme con la legalidad y con la convivencia,
veíamos oportuno volver a traer esta moción al Pleno para dar esta nueva
oportunidad al PSC de l‟Hospitalet de posicionarse a favor de la democracia, de la
ley y de la convivencia.
Respecto a la moción número 32, creo que el PSC tenía una…

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Si nos aceptaba una variación en el punto primero, creo que es conveniente, que
recoge mejor los aspectos que debería regular también, otras administraciones,
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sobre todo las competentes en tráfico, y por tanto se la leo y si usted me la acepta
pues nosotros la votaríamos a favor, y el resto de grupos me imagino que también.
En el punto primero diríamos que se modifique la ordenanza municipal de movilidad
vigente, estableciendo una normativa específica para la circulación de segways,
ruedas eléctricas y patinetes a motor y triciclos, a la vista de la homologación futura
que se efectúe por la Dirección General de Tráfico.
En estos momentos, este tipo de artefactos no tienen una homologación.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sí.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
La aceptamos.

SRA. ALCALDESSA
D‟acord.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Y en principio nosotros traemos a este Pleno, aceptando esta enmienda, nosotros
traemos a este Pleno esta moción porqué es cierto que de manera tradicional el
tráfico en las ordenanzas de movilidad se ha diferenciado entre peatón y vehículos
a motor, principalmente unos tenían las aceras y otros las calzadas.
Pero es cierto también que con el paso de los años, una vez que los coches han
ocupado la mayor parte del protagonismo en la ciudad, poco a poco han ido
apareciendo, o bien por ocio o para sustituir al propio coche, nuevas soluciones de
movilidad urbana que han truncado esta tradicional división, y que incluso han
mejorado la calidad de vida de muchas personas, y la movilidad de muchas
personas.
En consecuencia, actualmente encontramos cada vez en nuestras ciudades un
paulatino aumento de estos vehículos de movilidad personal, vehículos que han
sido diseñados para facilitar una movilidad práctica, ágil y económica. Son fáciles
de utilizar, son fáciles de transportar y de guardar. Por eso en muchos casos están
sustituyendo incluso a vehículos no motorizados como la bicicleta.
Nuestra ordenanza de movilidad, deben de reconocer que a pesar de su escasa
antigüedad debido al constante avance de los usos y las técnicas, no contempla de
manera adecuada el uso en nuestras calles de este tipo de vehículos. Es más,
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algunos de estos vehículos a motor que circulan por nuestra ciudad no han sido
contemplados en la ordenanza. Cierto es que ello además se complica porqué
nuestras ciudades no tienen las infraestructuras a lo mejor adecuadas para poder
dar cabida a estos vehículos.
Precisamente la DGT publicó a finales del 2016 una orden, la 124, para intentar
ordenar este vacío legal que actualmente existe. La DGT especifica en su orden
que es imposible asimilar estos vehículos a la figura del peatón y por tanto no
puede hacerse un uso, por parte de estos, de las aceras o de espacios de
peatones. Por tanto queda en manos de los ayuntamientos el adaptar sus
ordenanzas para especificar por dónde pueden circular.
Por ello, traemos esta moción a este Pleno para que se tenga en cuenta esta
necesidad, y se incorpore a la ordenanza.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. La moción 32 para el reglamento sobre los segways, con la
incorporación de la enmienda, la votaré a favor.
Y en la moción 31, es una moción que de una u otra forma ha vuelto a este Pleno y
que hasta hoy siempre ha conseguido el mismo resultado. Un equilibrio de fuerzas
que no ha llevado a la moción hacia ningún sitio.
Hoy tenemos una realidad diferente en este Pleno, debido a que el compañero Ivan
Nieto no ha podido acudir hoy al Pleno, al que deseamos una pronta recuperación,
pero sí también tengo que decir que dada la importancia que tiene esta moción, me
sorprende también que no haya habido la voluntad de diálogo tampoco de la parte
que generaba esta descompensación de fuerzas para llegar al mismo resultado que
creemos que en este caso es lo justo, que del mes pasado a este no ha cambiado
nada y que llegaremos precisamente al mismo resultado.
A ver, es una cuestión de simbolizar. Lo que nosotros siempre hemos querido con
esto es simbolizar, porqué nuestro voto natural desde siempre habría sido votar en
contra de esta moción, pero queremos simbolizar que esta intransigencia y este
inmovilismo por parte del PP y de Ciudadanos, a lo que nos llevan es precisamente
a eso, a ningún sitio, a estar divididos, a estar confrontados y no nos lleva a ningún
sitio. Y es lo que hemos pretendido demostrar siempre con este limbo perpetuo que
tienen este tipo de mociones.
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Bueno, dada la situación inicial con la que partíamos en este Pleno, que no sé si va
a cambiar en el transcurso, en este caso yo cambiaré mi voto y votaré en contra de
la moción.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. La moció de la regulació dels segways i d‟altres mecanismes, a favor.
I sobre la del referèndum, mantindré l‟abstenció dels altres Plens.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Ens abstindrem en la moció 32.
I la moció 31 de rebuig al referèndum il·legal i antidemocràtic, bé, veient el títol, des
del nostre grup municipal, veient el títol de la moció, podríem pensar que aquest
cop des del PP ens voldrien parlar sobre el referèndum convocat per l‟oposició
política de dretes, a Veneçuela, el passat 16 de juliol.
Per cert, amb una participació del 38% del cens i amb un percentatge del 98% de
votants que rebutgen la constituent, percentatges similars als que s‟acostumen a
posar d‟exemple des dels partits contraris a la celebració de la consulta, d‟un
referèndum de part i fracassat.
Però no, el PP no vol parlar de les pròpies incoherències polítiques, defensant a
mort el referèndum convocat per l‟oposició veneçolana i criminalitzant la
convocatòria del referèndum a Catalunya. Bé, quina desil·lusió més gran.
Pensàvem que afrontarien les seves pròpies contradiccions en aquest Ple però
veiem que no ho faran.
Bé, tal i com els hi vam expressar per enèsima vegada al Ple passat, el nostre grup
dóna ple suport al dret a l‟autodeterminació del poble català i a les accions del
Govern i del Parlament que condueixin al seu exercici efectiu.
També emplaça a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, a les entitats i a la ciutadania a
col·laborar amb el Govern i el Parlament en aquest sentit. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda. Benvinguts a tots els veïns i veïnes, i benvinguts a la gent de
l‟Assemblea Nacional i d‟Òmnium que són presents aquí.
Avui quan han vingut m‟han comentat que els hi han prohibit entrar una sèrie de
pancartes que fan referència a la democràcia, pancartes que en altres associacions
o entitats sempre poden entrar.

…/…

139

Per a mi és molt important una cosa, i em van ensenyar i em van educar així, el títol
de la moció és de riure. Perquè? Primera no hem convocat el referèndum, i segona
res que sigui votar, en democràcia, es pot considerar antidemocràtic. Som aquí
precisament, en el Ple de l‟Ajuntament, per votar coses, per votar coses, per exercir
la democràcia, per parlar i per debatre, i evidentment prenent sempre decisions en
què uns guanyen i altres no guanyen. La societat té això, intentem positivitzar les
coses que expliquem i votem.
Però aquí hi ha partits polítics, persones, que intenten sempre evitar aquests temes.
Intenten que no exercim la democràcia senzillament perquè és un vot contrari al
que ells pensen. I jo els hi diré molt clarament, a Catalunya el 9-N, aquell famós 9-N
que no servia per a res, que era de pandereta, i pel qual vostès persegueixen
constantment a la gent per posar-los a la presó, per fer-los pagar multes i tot això,
vam poder votar. I a l‟Hospitalet, aquell 9-N, van votar 30.000 persones, 30.000
persones que segurament si estiguessin escoltant-los i mirant-los entendrien que la
democràcia no és no poder votar, sinó és poder votar. I confrontar les diferents
opinions.
Confrontar i escoltar perquè mentre alguns defensem el sí a un millor país i
argumentem el què volem, els del no senzillament, com que no tenen massa
arguments, el que fan és impedir-ho. Democràticament? Argumentant aquella
famosa llei de màxims que tenen.
Jo seguiré defensant el que crec, no des del partit Demòcrata només, sinó com a
ciutadà de Catalunya, de que poder exercir la democràcia és poder votar i poder
confrontar entre tots si creiem que és millor construir un nou país independent o al
contrari, com altres defensen, continuar pertanyent a Espanya.
Això els hi convido a tots, a totes les persones que es considerin demòcrates, a l‟1
d‟octubre, quan comenci la campanya electoral, a debatre i confrontar perquè sí o
perquè no. Gràcies.
Votaré en contra de la moció i votaré a favor de poder votar.
Essent les 19:46 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín
González, regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies alcaldessa. Saludar als membres de l‟ANC i d‟Òmnium Cultural
de l‟Hospitalet.
El nostre vot, com no podia de ser d‟una altra manera, doncs serà contrari a la
moció número 31. I no m‟estendré massa en els arguments perquè ja els vam donar
en el seu moment.
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Jo pensava que en aquest període de temps el Partit Popular havia canviat de
posicionament, sobretot veient-los com donaven suport a un referèndum en una
consulta a Veneçuela, i no donen suport a un referèndum, aquí a nivell de
Catalunya.
Però no és així, es defensen coses diferents a llocs diferents, i per lo tant això
demostra la seva capacitat doncs de que en un lloc diuen que defensen la
democràcia a Veneçuela i defensen doncs referèndums, i aquí a Catalunya, on els
ciutadans i les ciutadanes únicament el que volem és exercir el nostre dret a decidir,
el nostre dret a vot a decidir el futur polític d‟aquest país, vostès doncs s‟oposen.
Jo només els hi diré que l‟1 d‟octubre votarem, i votarem de manera legal amb totes
les garanties i com ho hem fet sempre i seguirem, i no tinc cap dubte perquè hi
haurà urnes i hi haurà col·legis oberts i els ciutadans de l‟Hospitalet, els ciutadans
d‟arreu de Catalunya podran manifestar amb el seu vot, quin és el seu
posicionament envers la independència d‟aquest país.
Perquè nosaltres, la gent d‟Esquerra Republicana, la gent de diferents forces
polítiques, la gent de l‟ANC, la gent d‟Òmnium Cultural, abans que independentistes
som demòcrates, i volem que els ciutadans puguin decidir lliurament el seu futur. Ni
les seves amenaces, ni les seves calúmnies, ni els seus, doncs, retrets aturaran
aquesta voluntat majoritària, perquè en aquest país hi ha una voluntat majoritària de
ciutadans i ciutadanes que volen votar, que volen decidir el seu futur. Així ho diuen
les enquestes, un 80 % dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya volen votar, i
nosaltres defensem també que pugui votar la gent del no. Estem defensant que la
gent del no pugui expressar en una urna el seu posicionament polític.
Perquè al final es tracta d‟això, que la gent pugui decidir, pugui decidir
democràticament quin és el futur d‟aquest país. Per tant, no tinc cap dubte que l‟1
d‟octubre votarem i que ningú no podrà aturar aquesta onada democràtica, aquesta
onada ciutadana que reclama decidir el seu futur, que reclama decidir a les urnes si
vol ser un estat independent o no.
I no tinguin cap dubte, també es votarà en aquesta ciutat. També es votarà a
l‟Hospitalet de Llobregat, amb l‟Ajuntament al costat o sense l‟Ajuntament al costat.
Nosaltres esperem que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet sigui al costat de la democràcia,
que sigui al costat de les urnes, i permeti que els ciutadans d‟aquesta ciutat també
puguin expressar en llibertat quin és el seu posicionament sobre aquesta consulta.
Una consulta que a nosaltres ens hagués agradat que fos pactada amb l‟Estat, com
s‟ha fet en altres llocs, però aquí no ha estat possible. Hi ha hagut 18 vegades que
ho hem intentat i no ha estat possible aquesta consulta pactada.
Per tant l‟1 d‟octubre, com vostès diuen moltes vegades, serà la festa de la
democràcia i l‟1 d‟octubre els ciutadans i les ciutadanes de l‟Hospitalet, com els
ciutadans d‟arreu de Catalunya, podrem expressar en llibertat el nostre
posicionament sobre el futur polític d‟aquest país. Moltes gràcies.
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I sobre la moció 32, doncs votarem a favor després d‟introduir unes esmenes, el
grup Socialista, amb les quals estem d‟acord.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Ens posicionarem sobre la moció 31, una moció que ja vam debatre el Ple passat,
en aquest mateix Consistori.
No sabem si fer més comentaris perquè és un tema que ja hem debatut més d‟un
cop. Tots sabem el posicionament que tenim tots. Només un parell de
consideracions perquè sembla que el PP o no escolta, o no vol escoltar.
Fer un referèndum no és il·legal ni és antidemocràtic, al contrari, és molt necessari.
És l‟única manera en que podrem desencallar la situació a Catalunya. I un altre cop
nosaltres volem convidar al Partit Popular a repensar el seu posicionament
reaccionari enfront aquest referèndum a Catalunya, i escoltar la veu d‟una majoria
social a Catalunya que el què vol és poder exercir el seu dret a decidir.
Pel que fa a la moció 32, sobre la normativa específica per als segways, rodes
elèctriques, patinets a motor i tricicles, votarem a favor.
És una bona iniciativa també per poder avançar en la mobilitat sostenible a la nostra
ciutat. És necessària una xarxa viària, una regulació d‟aquests elements, com
d‟altres, per poder donar alternatives de transport als nostres ciutadans, i votarem a
favor d‟aquesta moció.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Bueno. Pues mire, que quiere que le diga. Estamos cansados de monotema, la
verdad. Argumentos y argumentos, explicarlo y tal. Cada vez que ustedes hacen
una intervención de estas, vuelven a lo mismo. A hablarnos de que se votará
legalmente y tal, y no entendemos. Será con la legalidad que ustedes impongan,
porqué no con la que hay actualmente y que es la de todos, es la que se aprueba
dónde se aprueba, es la legalidad que existe, no hay otra, la que ustedes se
quieran inventar ahí, incluso silenciando al Parlamento porque no hay respuesta.
Oiga aquí se hace esto y punto. Eso que quieren hacer ahora dentro de unos días.
Pero, en fin, ustedes han elegido ese camino y ustedes están en su derecho de
seguir y estrellarse dónde quieran, porqué la sensación que da es que no van a
necesitar ustedes “enemigos”, si es que los tienen ustedes dentro. O sea, este no
vale, lo purgo. Este no está de acuerdo, lo echo. El otro no sé qué.
Oiga, y al final a mí, ya se lo dije la otra vez, me duele que a nivel internacional
hagamos, como catalanes, porque somos todos catalanes, el ridículo de esta
manera. Es decir… y hay caminos para conseguir cosas y demás, y hablan ustedes
de derechos, y de sentimientos, y tal, y los sentimientos, ya le he dicho aquí otras
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veces, que no son fuente de derecho. Ustedes pueden tener los sentimientos que
quieran pero no son fuente de derecho. No tiene derecho a sentir cariño por una
persona y decir la puedo poseer. No, oiga, pues no le da derecho el sentimiento, a
poseer a esa persona.
Y esto pasa exactamente igual. Apelar a los sentimientos, que está muy bien, y que
algo tiene que ver, pues no es suficiente. Hace falta más cosas, la legalidad, hace
falta el hablar, pero en fin, ustedes cada periodo cíclico la lían. Les ha tocado
perder hasta ahora, creo que van a volver a perder, y lo que hacen es un
enfrentamiento mientras tanto que, de verdad, que no le favorece al país para nada,
ni a Cataluña ni al resto de España.
En cualquier caso, aquí se constata pues bueno, que ustedes hablan de legalidad,
incluso hablan del tema internacional, y vamos a ver, habrá mayor ridículo que no
tener una estructura legal para poder contar los votos. Porque vamos a ver, al final
miren lo que les digo, es probable que lo que pase aquí, que al final ustedes tengan
miedo, sus jefes políticos, a que los inhabiliten y convoquen elecciones de verdad.
Háganlo, no hay problema. Ahí nos vemos y si en las elecciones sacan ustedes una
mayoría absoluta, sigan ustedes abundando en el tema, seguimos con el
monotema otros 4 años y cap problema.
Pero darle visos de legalidad a algo que no lo tiene, me parece ridículo, porqué,
¿quién va a contar los votos? ¿Qué mesas van a haber allí para contar los votos?
¿El señor Junqueras cómo se ha visto ahí contando votos y tal? ¿Pero qué
credibilidad tiene eso, si no tiene usted una estructura para llevar eso adelante?
Pues claro la comunidad internacional los mira así, y dice pero bueno dónde vamos
a parar. Yo creo que eso es ridículo sinceramente.
Mire, bajen ya de una vez a tierra, hagan el favor de olvidar el monotema,
dedíquense a trabajar por Catalunya de verdad, a lo que le interesa al ciudadano
catalán, y dejen ya de enredar más porqué al final, yo lo entiendo, y lo dije la otra
vez, y lo diré otra vez, mire, es que el monotema aburre pero, ¿sabe lo qué pasa?
Es lo de la bicicleta, cuesta abajo y sin frenos, se han tirado ustedes ahí, y no
saben cómo pararse. Si se paran seguramente se van a estrellar por la inercia, y
sobre todo lo que llevan detrás que los va a arrollar. Porqué ya veremos lo que
pasa, cómo reacciona, el sentido de frustración que van a tener cuando vean que
eso no puede ser. Porque cómo decía el torero, lo que no puede ser, no puede ser,
y además es imposible.
Mire, aquí, lo que he visto ahora, y acabo ya, porque esto aburre, es también el
papelón que hace el Sr. Rafa Jiménez. Como se presta a ir cambalacheando. Es
que hay que darle collejas por narices. Te lo pone bueno así… no diría yo a huevo
porqué… pero vamos que sí, te lo pone a huevo. Porque fíjese que ha cambiado el
voto pero sin ningún empacho. ¿Por qué? Porque la voz de su amo le ha dicho,
psst, cuidado que aquí tenemos que seguir… sí, hombre sí.
Bueno, oiga, sería una sorpresa que ahora el Partido Socialista no desempatara
esto, sería una gran sorpresa. En cualquier caso, lo retiraría. No me duelen prendas
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en reconocer que me he equivocado. Pero lo dudo. Lo dudo. Han visto que falla uno
para que salga igual, aquí al que le pagamos, al que tenemos aquí para que nos
lleve el botijo, ahora tiene que decir que no. El otro día que sí, en los mismos
temas. ¿No le da vergüenza? ¿No le da vergüenza hacer ese papel? Eso es
indigno en política. Indigno lo que usted hace. Porque usted puede hacer lo que
quiera pero que salga de usted, no porqué le pagan. Es lamentable. Es vergüenza
ajena lo que usted da. Se lo digo de verdad. Se lo digo de verdad. Es indigno. Pero
claro no hay tampoco mucha dignidad en quien le obliga a usted a hacer eso, no
hay mucha. Es lo que decíamos antes, de la ética.
En cualquier caso, miren, nosotros vamos a votar, obviamente, en contra, porqué o
sea… a favor, perdón, de la moción, a favor de la moción, en contra de lo que
ustedes dicen. En contra de lo que ustedes dicen. A favor de la moción. A favor de
la moción. A favor de la moción. Y está bien la claca, está bien la claca. Buenas
tardes. Bienvenidos, señores. Encantado de verles y saludarles.
Pero mire, acaben con el monotema. Dejen de avergonzarnos a los catalanes a
nivel internacional. No digan que esto es legal. Digan que lo van a hacer a la fuerza
sí o sí. Están en su derecho pero no digan que es legal. Porque eso avergüenza.
Pero verá, es probable que estos que saben que el patrimonio les peligra, ya
empiezan a decir que si firmo, que si no firmo. Están como Chiquito de la Calzada,
un pasito para adelante, otro para atrás, pin pin, pin pin. Claro, y esto es ridículo.
Mire, es que no nos queda más remedio que decir lo que decimos porque ustedes
nos obligan. Pues si usted lo dijera, todo lo que ha dicho ahí, y dijera, mire, oiga, la
otra vez ya votamos así, vamos en esa dirección, pero claro nos vuelve a decir que
esto es legal, y que es legal, y nos obliga a decirle, oiga, pero ¿por qué? Si no es
verdad. Eso tiene usted que reconocerlo que no es legal. Tiene que reconocerlo.
Pero que usted diga, está en su derecho, pero lo vamos a hacer porqué estamos en
esa dinámica y lo queremos hacer, y ahí quizá yo tendría que callarme. Bueno,
pues no estoy de acuerdo pero usted quiere hacerlo, y lo hace y lo pone. No sirve
para nada pero lo pone. Ya lo han hecho. Pero no diga que es legal, hombre,
porque eso… es que eso es hacer el ridículo, sinceramente.
Mire, Sr. Cristian Giménez, qué le vamos a hacer. Usted se lleva una colleja en
cada Pleno pero es que se la merece.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, era per la moció número 32. Com estem tots d‟acord no hi ha gaire situació a
discutir, però sí dir-li que l‟ordenança municipal de mobilitat sí que contempla la
mobilitat d‟aquests estris i d‟aquest tipus de vehicles. És semblant a la de la
bicicleta però necessitem que des de la Direcció General de Trànsit ens diguin,
homologuin aquests aparells i ens diguin quins i per on poden anar.
Per tant, era només una reflexió entorn a aquesta qüestió i pel demés l‟hem aprovat
entre tots i enhorabona.
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SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sr. García, ándese usted con cuidado que sabe que yo
estoy afectado del corazón, me ha dado un susto de muerte. Que no está uno para
estos disgustos.
Aviam, parlem en serio. Avui tornem a tenir una moció que és exactament, no és
que sigui igual, és que és la mateixa de fa un mes, amb la qual cosa i donada la
situació que es va donar, i que crec que van quedar molt clarament exposades les
posicions de tots els grups, podríem estar en aquesta situació in eternum.
Suposo que aquí el que es busca és una escenificació, una altra més en tot aquest
assumpte. Però per intentar trobar una lògica, hem intentat fer un exercici: què ha
canviat de fa un mes, quan va venir la moció en aquest Ple, avui que torna a venir?
I mirant, hem trobat un parell o tres de coses.
Una, que, per exemple, va sortir a la llum, es va emetre el documental “las cloacas
de Interior”. Allà quedava en evidència, diguéssim, a través d‟una manifestació, d‟un
documental, que el Partit Popular en l‟ús o en la posició de govern de l‟Estat, ha
utilitzat els instruments del ministeri de l‟interior a favor d‟una campanya per sí
mateix, d‟una campanya pròpia.
La setmana passada la vam començar en varies ciutats, en l‟entorn metropolità,
amb l‟aparició d‟uns pòsters de Franco convidant a no votar. Suposo que amb la
clara intenció de, a través d‟una espècie de metàfora, que quedés o intentar
transmetre que aquells que optin per no votar el dia 1 d‟octubre, són franquistes.
Per tant, com ser franquista és el pitjor, també recordar que Franco va ser un rebel,
va ser un rebel que no va acatar la Constitució espanyola. Que considerava que el
Govern d‟Espanya era l‟encarnació de tots els mals. Franco considerava que les
lleis no calia complir-les quan atemptaven contra els seus principis.
Per compensar, la Guàrdia Civil va decidir que en lloc d‟enviar una notificació
demanant documentació al voltant del cas que s‟està veient en l‟àmbit judicial,
l‟anomenat cas tres per cent, millor anar a buscar-la en persona, a les seus de les
principals institucions catalanes, i d‟aquesta forma permetre una nova escenificació
del conflicte. Tot plegat bastant penós.
Però mirin, jo... intentem anar a alguna realitat del que coneixem com a mínim a dia
d‟avui. El dia 1 d‟octubre no hi haurà un referèndum. El què hi haurà l‟1 d‟octubre,
es produeixi el què es produeixi, no serà un referèndum amb plenes garanties, ni
amb el reconeixement intern ni extern necessari, i per tant no serà efectiu. El
principal responsable de que això sigui així, evidentment, és el Govern del Partit
Popular. Ells s‟escuden en la Constitució espanyola com una llosa inamovible, i que
es nega a proposar, a seure i a negociar solucions, solucions polítiques a un
conflicte que és polític.
Però això no treu que qui ha posat data unilateralment a l‟intent de celebrar un
referèndum, i continua entestat en considerar-la com tal, sabent que no podrà
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garantir uns mínims de neutralitat formal, és el Govern de la Generalitat, conformat
pel PDECAT i per Esquerra Republicana i per la CUP. La fugida cap endavant
d‟aquest bloc, sota el nostre punt de vista, està sent un error estratègic. Si el
moviment sobiranista vol ser rupturista, i de superació del pacte constitucional del
78, ha de ser inclusiu, sumar i no restar ni dividir, com està fent fins ara. Si vol
sumar suports en el conjunt de l‟Estat i a Europa, ha de ser plenament democràtic,
escrupolosament democràtic, i això significa complir la legalitat. Si no complim la
legalitat, la democràcia no existeix.
En tot aquest escenari, jo els hi diria, nosaltres també estem decebuts. Estem
decebuts. Però que quedi clar, si el procés no surt bé, que malauradament o
afortunadament l‟1 d‟octubre no sortirà, vostès, aquells que estan convocant
unilateralment aquest referèndum, aquesta mobilització, són vostès els
responsables, no poden culpar a la resta de l‟humanitat. Si el 2 d‟octubre no som
independents, assumeixin vostès la seva responsabilitat, perquè independents vol
dir reconeguts, reconeguts i poder seure a l‟ONU. Independents vol dir que ens
reconegui no qualsevol, vol dir que els reconegui els Estats Units, que els reconegui
Angela Merkel a Alemanya, o vol dir que els reconegui el Vaticà i el Papa de Roma,
i pel que sembla aquest no serà el cas.
Per tant, crec que no es pot fer la independència, o no es pot intentar fer la
independència amb la meitat d‟un país. M‟és igual que sigui la meitat més un que la
meitat menys un, però és la meitat. I amb la meitat no es pot fer la independència
d‟un país, i com la moció diu el que diu, tornarem a repetir alguna cosa que vam dir
el mes passat.
El Partit dels Socialistes de Catalunya de l‟Hospitalet, en la seva responsabilitat de
govern a l‟Ajuntament, no participarem en un referèndum d‟aquestes
característiques, ni prestarem el nostre suport polític, o col·laboració institucional,
als que pretenguin organitzar-lo, malgrat les amenaces, més o menys velades, que
s‟estan fent per part d‟algunes formacions polítiques, a l‟abandonament, o al no
suport, de determinades polítiques municipals.
En aquest sentit, nosaltres, des de la nostra responsabilitat com a govern municipal,
el que farem és no posar en risc els funcionaris d‟aquest Ajuntament. No facilitarem
la possibilitat de que una acció que no sigui reconeguda legalment, es pugui
celebrar a l‟empara d‟una administració. Democràcia també és legalitat. Estem en
un conflicte polític que s‟ha de resoldre des de l‟àmbit polític, però no es pot
resoldre al marge de la legalitat.
Crec que hi ha arguments, que hi ha possibilitats d‟arribar a acords. Crec que hem
d‟aprofitar els moments i les oportunitats que ens dóna la política, i mentre la
política ens dóna oportunitats hem de saber utilitzar-les. Entestar-nos, uns i altres,
en anar cap a aquest xoc de trens tantes vegades dit, crec que ens porta a la
frustració, al fracàs i a perdre una magnifica oportunitat perquè socialment puguem
avançar.
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Per tant, sumem, intentem que el màxim de gent, tal com deia el Sr. García, diu la
majoria de gent vol votar, és cert, però vol votar en un entorn de garanties, i avui
per avui, la proposta, no la convocatòria, perquè no la tenim, la proposta que fins
ara hem conegut a través de mitjans de comunicació, no aporta aquestes garanties,
ni internes ni externes.
Per tant, en aquest entorn no podem donar suport a aquesta moció. Això significa
que la nostra posició serà d‟abstenció, per, una vegada més, escenificar que l‟anar
els uns contra els altres, entestats en posicions absolutament antagòniques, no
porta enlloc en aquesta societat.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Claro, no pensaba hacer una intervención, y pensaba que la moción pues se iba...
para no repetir argumentos, pero veo que al final se ha repetido y se han dicho
algunos que atañen al Partido Popular. Entonces no tengo más remedio que... no,
no. He visto con gana a algunos grupos, supongo que por qué hay público y se han
venido arriba, porqué en el pasado Pleno no actuaron así, por eso ahora vamos a
dejar también las cosas muy claras.
Hay dos cosas. Una, la comparativa con Venezuela. Al final queda muy claro, se
sienten los independentistas, se sienten muy a gusto con el reflejo del Gobierno de
Venezuela, que es lo que buscan, cambiar las leyes que no les interesan,
encarcelar a la oposición y, en definitiva, hacerse con el poder de la manera que
ellos pretenden, con una supuesta democracia, otorgada desde la fuerza, que es lo
que están haciendo, por la imposición y la fuerza. Y por eso tanto les gusta el
régimen de Maduro, que ha sido el único que les ha dado apoyo internacional, por
qué, obviamente, se parece mucho al que nos pretenden traer a Cataluña.
Pero este referéndum es ilegal, el supuesto referéndum, o esta supuesta consulta,
efectivamente, que ni se ha convocado ni se va a celebrar, entre otras cosas no se
va a celebrar porqué no se puede celebrar porque es ilegal, y por tanto el Estado va
a hacer cumplir la ley y no se va a celebrar. En eso estamos de acuerdo. Y usted,
Sr. Monrós, pues el día 1 seguramente estará haciendo campaña electoral pero
será de otras elecciones, porque el referéndum seguramente no, porque ya le digo
que no se va a celebrar.
Pero es ilegal, es ilegal, primero porque no lo apoya ninguna ley, y es
antidemocrático porqué no respetar las leyes democráticas es antidemocrático, y
sobre todo además porque los partidos que la convocan se presentaron a las
elecciones autonómicas diciendo que eso era un plebiscito, y que en 18 meses iban
a declarar la independencia. Mintieron, pero es que además perdieron las
elecciones y no han respetado esa mayoría, porque no tuvieron la mayoría de
votos. Puede ser que la mayoría de escaños, pero no la mayoría de votos para
llevar a cabo lo que pretendían. Por tanto no tienen ni tan siquiera la legitimidad
social para llevarlo a cabo.
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Y por ello, por ello, estar en favor de la ley, en favor de la convivencia y en contra
de la división social no es una opción, o se está o no se está. La opción no es estar
en medio. Estar en medio es una posición políticamente cobarde, y el Gobierno no
tiene, ni el Estado, margen de negociación contra aquellos que pretenden vulnerar
la ley. Y pretender achacar al Gobierno esa responsabilidad, y buscar cloacas
cuando las únicas que hubo en Interior fue hace tiempo con el Sr. X y demás, es
simplemente demagógico.
Por tanto, aquí y ahora, por mucho que se diga y se hable en favor de la
democracia, eliminar aquellas leyes y aquellas garantías que nos hemos dado
todos, es antidemocrático. Lo que se ha hecho en el Parlament, con la Mesa del
Parlament, y con la manera de modificar el reglamento, es poco democrático. Poco
democrático, por calificarlo de alguna manera, o nada democrático.
Por tanto, si queremos democracia respetemos las leyes, no dividamos a la
sociedad, fomentemos la convivencia. Que la Generalitat gobierne para todos los
catalanes, y las cuestiones políticas se pueden dirimir como siempre se han
dirimido en esta España nuestra, porqué la España de las autonomías, l‟Estatut
d‟Autonomia, es fruto de un consenso político de todos, y negar eso es negar lo que
ha sido España en estos últimos 40 años.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bueno. Cortito. Más que nada porqué usted dice que lo que yo hago es una
vergüenza. Mentir es una vergüenza, y usted viene y miente, Pleno tras Pleno, en
un montón de cosas.
Una clara es esta, nosotros siempre nos hemos posicionado a favor de un
referéndum pactado y legal. Así lo hemos hecho alguna vez que ha presentado
Esquerra Republicana una moción. Le hemos hecho una enmienda, la han
aceptado y se la hemos votado. Otra vez que tampoco, como nunca está de
acuerdo con lo que yo voto y siempre tiene que comentarlo.
Usted dice que viene aquí a dar collejas. A mí me gusta hablar con la gente, yo no
soy nada violento. Usted otra vez me deseó, ¿cómo era? Le deseo que sufra, me
dijo literal y está en un acta, porqué voté a favor del referéndum en una moción de
Convergencia, porque según usted había votado a favor porqué como ya la tenían
ganada entre el Partido Socialista y ustedes tal.
O sea, usted siempre tiene algo que decir, y yo, usted puede decir aquí que es una
vergüenza lo que yo hago. Yo le digo a usted que lo que es una vergüenza es
mentir, y es tan fácil cuando se tiene una persona o un grupo como PP y
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Ciudadanos delante, que es tan tremendamente obtuso con este tema, es tan fácil
poder manipular una votación para que quede como uno quiera, que así lo tiene.
Y un regidor no adscrito, un regidor no adscrito para este tema, es clave para que
se vote a favor o en contra, y hemos decidido que nosotros a esto no jugamos. O
sea, este es el resultado que tiene usted de las elecciones del 2015.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Simplement, per... crec... hauríem de repassar l‟acta, però crec que en cap
moment en aquest Ple, en la primera argumentació que hem fet sobre aquesta
moció, en cap moment hem parlat dels més de 10 anys de polítiques públiques de
Veneçuela, en cap moment. Jo crec que no s‟ha parlat d‟això.
Simplement se li ha preguntat al Partit proposant de la moció si creia que el
referèndum il·legal i antidemocràtic era el del passat 16 de juliol a Veneçuela,
simplement. Si creia que era il·legal i antidemocràtic, tal i com pensa, per la moció
que presenta, que el del proper 1 d‟octubre a Catalunya és també il·legal i
antidemocràtic.
No ha contestat cap de les dues. Ha entrat a valorar d‟una manera bastant
peregrina, al meu entendre, anys i anys de polítiques públiques d‟un país autònom
amb unes eleccions democràtiques guanyades per una opció política durant unes, i
unes altres i unes altres i unes altres eleccions.
Bé, jo no faré això, jo no valoraré el que estigui passant a Veneçuela ara mateix. No
em sento capaç de fer-ho. Veig que el grup del Partit Popular se sent amb la
capacitat de valorar tot això en una frase. Em sembla al·lucinant.
El què sí que els hi demanaré és que valorin i que afrontin les seves contradiccions.
Si pensen que el referèndum del proper 1 d‟octubre a Catalunya és il·legal i
antidemocràtic, ens agradaria que digués què pensen del referèndum del passat 16
de juliol a Veneçuela. Simplement. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Miri, Sr. Hermosin. Varies coses.
La primera, si algun dia l‟Imanol Arias plega de la sèrie Cuéntame, cregui‟m que
vostè serà un digne successor. I, a més a més, no s‟haurà d‟esforçar el més mínim.
No haurà d‟interpretar el paper perquè el farà millor que ell.
Sortosament la democràcia d‟aquest país, d‟Espanya vull dir, la podem llegir de
moltes maneres. Vostè diu que un referèndum que no ha estat convocat és
antidemocràtic. Normalment les coses que es voten són democràtiques, el què
passa és que vostè té un diccionari pervers, pervers.
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Un moment sisplau. Un moment sisplau. Quan li toqui al Miguel, jo em callaré,
vosaltres us calleu. Gràcies.
Continuem. Què passa? L‟Estat espanyol s‟ha convertit en una democràcia
dictatorial i ho està demostrant. No passa res. És democràtic. I el Sr. Fran Belver
deia, la meitat més un, la meitat menys un. Escolti, miri, a la ciutat de l‟Hospitalet i a
moltes altres ciutats tenim alcaldes o alcaldesses que, si sumem els vots, no tenen
ni la meitat dels vots de la gent que vota, i això no vol dir que no sigui democràtic, ni
molt menys. No té res a veure.
A votar va qui vol perquè en aquest país no és obligatori. Bé, ara sí, ara és
obligatori no poder anar a votar perquè ja canvien les coses. Jo el què no entenc és
que un país tan magnífic, tan conqueridor, tan, tan, tan, no entengui que la millor
forma de solucionar el problema és votant, votant i sortir a guanyar. Clar, per sortir a
guanyar has d‟explicar quines són les coses bones que tenen per Catalunya,
continuar pertanyent a l‟Estat espanyol.
I és el què no entenen, els independentistes no ho som de raça, d‟estelada ni de res
d‟això, ho som perquè creiem que Catalunya lliure serà molt millor governada que
per l‟Estat espanyol.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Miri, no tinc cap dubte que l‟1 d‟octubre votarem, i ho farem de manera legal amb
totes les garanties i amb observadors internacionals. I això serà així perquè votarem
doncs com ho hem fet sempre, com en qualsevol elecció. Perquè votar sobretot és
democràcia, i votar és el què farem els ciutadans perquè votar no divideix, tot el
contrari, enforteix la democràcia d‟aquest país.
I a nosaltres ens hagués agradat que hi hagués un acord, i sempre ho hem
manifestat, que hi hagués un acord per fer un referèndum tal com s‟ha fet a
Escòcia, però és que a l‟altra banda no hi hagut ningú que volgués pactar aquest
tipus de referèndum. Bé, únicament la gent de Podemos ha manifestat aquesta
voluntat de pactar un referèndum. Ho hem plantejat 18 vegades. Per tant el que
estem exercint és el dret democràtic dels ciutadans de Catalunya a poder decidir el
seu futur com a país.
I ho tornem a dir, vostès que estan en contra del referèndum, els seus votants estan
a favor de poder votar el seu posicionament, que és completament legítim, que és
el no. Però vostès estan obsessionats en destruir urnes, com destrueixen els discs
durs, i vostès vénen aquí i ens donen lliçons de democràcia quan han de veure el
documental que va sortir l‟altra dia per la televisió.
Vostès ens donen lliçons de transparència quan tenen un Govern, el Govern Aznar
en la seva època, que té els ministres, amb 9 ministres doncs acusats de corrupció,
i vostès són el país més corruptor de tot Europa, amb més casos de corrupció
pendents de judici.
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I vostès vénen aquí a donar-nos lliçons de democràcia, lliçons de transparència i
moltes i moltes lliçons. Jo li dic, que no tingui cap dubte que l‟1 d‟octubre votarem
en aquesta ciutat i votarem com hem fet sempre, amb garanties en tots els àmbits.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Je, mire, Sr. García, ¿qué le parece a usted el tema democrático, el alcalde este de
Batea que se quiere ir de Cataluña a Aragón? ¿Qué le vamos a decir que sí?
También tiene su derecho. Tiene su sentimiento, quiere ser aragonés. ¿Usted le
dejaría? ¿Y a Hospitalet, si sale que no, le van a decir que se vaya? Y todo eso.
Mire, acaben ya con el monotema. Déjense de decir verdaderos disparates aquí.
Ustedes, ya te digo, podrán hacer todos los referéndums que quieran pero no son
legales. Como no sería legal que este alcalde dijera, pues yo quiero votar aquí, se
reúnan allí mil o dos mil o cinco mil y sale que sí, ala cap a Aragón. Mira que bé.
Mira tu. Que me diu ara usted d‟això.
Sembla un disbarat el que vostès volen fer. Lo mateix que sembla un disbarat el
que volen fer aquesta gent, o que diuen que volen fer. Por lo tanto de legalidad
nada, y olvídense ya del monotema que ya está bien, ya está bien.
Y oiga, Sr. Christian García, perdón Christian… perdón Rafael Jiménez. Mire, mire,
usted dice que no miente. Usted miente más que respira. Más que respira. No dice
una verdad porqué de alguna manera aquí está ahora diciendo lo contrario a lo que
diga. No, yo siempre he dicho y me he posicionado a favor o en contra, pero usted,
mire, es un pelele, un pelele, en manos del Gobierno, es vergonzoso. El bufón de la
corte. Se lo digo claramente porqué lo que usted hace…

Essent les 20:19 hores, abandonen la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutiérrez i el Sr.
Manuel Brinquis Pérez, regidors del grup polític municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. García, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Un pelele.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García. A ver, guarde un poquito.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Un pelele.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, haga usted el favor...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, Sra. Alcaldesa. Dígame. Dígame.

SRA. ALCALDESSA
… de guardar un poco el respeto. Esto no es una televisión.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Perdón. Yo no he dicho que esto sea una televisión. Esto lo ha dicho usted.

SRA. ALCALDESSA
Esto no es un espectáculo. Esto es un ayuntamiento serio y le pido respeto a todos
los concejales de este Consistorio.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Pues con todo respeto, Sr. Rafael. Usted actúa como un pelele. Usted actúa como
un pelele. ¿Sabe por qué? Porque cambia en función de lo que le dicen, no tiene
criterio propio. Y hoy la votación le vuelve a delatar a usted. Lo vuelve a delatar. Y
es vergonzoso, lo que usted hace. Vergonzoso, y se lo digo así claramente. Yo no
me escondo, no hago lo que usted hace, insultarme a espaldas. Yo se lo digo en la
cara.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García no tiene ya más tiempo. Un momento. Quiere, por favor, guardar respeto
y callarse cuando no tiene la palabra. Muy bien. Sr. Fran Belver.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ràpid. Miri, es molt fàcil dir que no podem fer un
referèndum perquè no ens deixen, perquè Espanya, perquè allà no ens deixen, i
Espanya és molt fàcil dir que aquí s‟està fent una cosa il·legal, i quedant-se
entestats. Però dir que Espanya és irreformable, que no hi ha res a fer, que no hi ha
ningú amb qui parlar, això també hem de tenir que clar que és una postura
reaccionària.
Per tant, el Govern el què ha d‟aclarir és quin cens tindrà, quines urnes tindrà, de
quins equipaments disposarà, sota quina legalitat ho farà, i a partir d‟aquí podrà dir
als ajuntaments, o a qui correspongui en funció del que digui la llei, podrà dir-li a
tothom que s‟espera d‟ells, i a partir de que digui el que s‟espera d‟ells, en aquest
cas els ajuntaments, podran fer o deixar de fer.
Però a hores d‟ara el què no hi ha és res. I tenint en compte això, que és i que
vostès manifesten, i que jo també crec que ho és, molt rellevant, el que no és
possible que el 25 de juliol no sabem res de tot això. I que vostès vulguin aprovar
una llei, avui i demà, per, teòricament, generar una legalitat perquè l‟1 d‟octubre es
pugui fer un referèndum amb totes les garanties, això no es fa així. Si en una banda
són el què són, a l‟altra banda Déu n‟hi do.
I per acabar, Sr. García, ¿sabe qué hubiera sido deseable hoy? Que de los 7
concejales que votan que sí a la moción, uno en ejercicio de la ética y de la
decencia, se hubiera ausentado para que solo hubiera 6 votos. Y respetar que hay
un concejal, que usted sabe que va a votar que no a esa moción, que hoy no puede
estar por una cuestión, no que no ha querido venir sino por una cuestión de salud.
Eso es lo que a ustedes les hubiera llenado de orgullo, pero como este Gobierno
sabe que ustedes no lo tienen, por eso hemos hecho lo que teníamos que hacer.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. No, no.

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, que no hay… que… vamos a ver, Sr. García, haga usted el favor. ¿Tanto le
cuesta estar callado? Muy bien. Sra. Secretaria, ¿puede decirnos cuál es el
resultado?
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SRA. SECRETÀRIA
El resultado es 7 votos a favor de la moción, 7 en contra y 12 abstenciones.

SRA. ALCALDESSA
Por tanto, como viene siendo tradicional, hay que reiterar el voto. ¿Alguien cambia
el voto? ¿Nadie lo cambia? Por tanto se mantiene, como en el anterior Pleno, una
moción que no se aprueba ni se rechaza. Muy bien, pasamos a las mociones de...
Perdón, la moción…

SRA. SECRETÀRIA
A la moció número 32 manca el posicionament de Convergència i Unió.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Votem a favor.

SRA. SECRETÀRIA
I el de Ciutadans, que és la del segway.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
También a favor.

SRA. ALCALDESSA
Doncs quedaria aprovada la moció 32. Passem a les mocions d‟Esquerra
Republicana de Catalunya.

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

DE RECHAZO AL REFERENDUM ILEGAL Y ANTIDEMOCRATICO.

Sotmetent-se a votació la present moció es produeix un empat de 7 vots a favor
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
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González; i dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 7 vots en contra dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i del REGIDOR NO
ADSCRIT Sr. Rafael Jiménez Ariza i 12 vots d’abstenció dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i de la REGIDORA NO
ADSCRITA, Sra. i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la
votació.
De conformitat amb l‟article 48.7 del Reglament Orgànic del Ple, repetida la votació
persisteix l‟empat amb 7 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; 7 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i del REGIDOR NO ADSCRIT Sr. Rafael Jiménez Ariza i 10 vots
d’abstenció dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío
Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i de la REGIDORA NO ADSCRITA, Sra. i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació, i atès que
el vot de qualitat de la Presidenta, que ha estat d‟abstenció, no ha dirimit l‟empat de
la primera votació, la moció no ha estat ni aprovada, ni rebutjada.

MOCIÓ 32.- PARA REGLAMENTAR UNA NORMATIVA ESPECÍFICA PARA
LOS SEGWAYS, RUEDAS ELÉCTRICAS, PATINETES A MOTOR O TRICICLOS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada en el punt Primero de la part dispositiva, a petició del Sr. García
Mompel, regidor del PSC, 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:
Cada vez es más usual ver la circulación de segways, ruedas eléctricas, patinetes a
motor o triciclos en nuestra ciudad y principalmente en aquellas zonas en las que
hay más movimiento de viandantes.
La Ordenanza de Movilidad del Municipio de l‟Hospitalet publicada en el BOPB el
21 de septiembre de 2015 y que entró en vigor inmediatamente el día posterior a su
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publicación es tremendamente ambigua. Los propios cuerpos de seguridad no
tienen muy claro cómo afrontar una respuesta a un problema que pueda ocurrir con
estos vehículos de movilidad personal en la vía pública.
Dado que la OMM l‟H tan solo en el artículo nº 19 hace una breve reseña e
insuficiente que es la siguiente:
Circulación de patines eléctricos y análogos.
Los patines eléctricos y análogos, debidamente homologados y autorizados
conforme a la normativa vigente, serán de aplicación las normas contenidas en el
artículo anterior, con las excepciones…
En ningún caso en la Ordenanza hace ninguna referencia de vehículos a motor, por
este motivo consideramos insuficiente esta normativa.
Por otro lado, nos encontramos que cada ciudad tiene una normativa propia, que
además, tiene sus interpretaciones. Esto se debe a que no existe una normativa
propia que regule el uso de este tipo de vehículos con motor.
La DGT define al patinete eléctrico que tiene motor y que no se puede considerar
un vehículo a motor, ya que, no cumple los requisitos a efectos de homologación,
documentación de matriculación o tarjeta de inspección.
En estos momentos estos vehículos de movilidad personal no se regula la
velocidad, porque tipo de vías pueden ir, si tienen que llevar casco, la preferencia
de los peatones sobre este tipo de elementos, Por otro lado, desde el PPC de
L‟Hospitalet consideramos que sería bueno regular determinadas zonas con mayor
concentración de estos MVP.
El objetivo de esta moción es clarificar a la ciudadanía y al propio ayuntamiento
bajo qué criterios se regula cada uno de ellos. Por ello, proponemos la creación de
una normativa específica para regular y garantizar la convivencia con los peatones.
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular propone al Ayuntamiento
Pleno la adopción de los siguientes
ACUERDOS:
Primero.- Que se modifique la ordenanza municipal de movilidad vigente,
estableciendo una normativa específica para la circulación de segways, ruedas
eléctricas, patinetes a motor y triciclos, a la vista de la homologación futura que se
efectue por la Dirección General de Tráfico.
Segundo.- Una vez aprobada la normativa, se realice una campaña en la ciudad
para dar a conocer dicha normativa.
Tercero.- Dar traslado a los medios de comunicación locales para su difusión.

…/…

156

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya, números 33, 34 i 35, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula el Sr. García.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Jo faré la moció 35 i 33 i el Coque la número 34.
Sobre la moció número 35, els preus dels lloguers s‟han disparat de manera molt
alarmant durant els darrers anys. Concretament, a la nostra ciutat han augmentat,
segons diferents estudis, entre el 6 % i un 13 %. Avui estem vivint una autèntica
bombolla immobiliària del lloguer que està dificultant l‟accés a un habitatge digne de
les persones.
Uns ciutadans que ja inverteixen gairebé la meitat del seu salari en pagar el lloguer.
I molts ciutadans que estan pagant aquests lloguers, doncs estan veient també com
altres persones han de deixar aquesta ciutat perquè no poden assumir aquests
preus abusius en l‟habitatge de lloguer.
Davant d‟aquesta situació calen mesures eficients de totes les administracions
públiques. La Generalitat, conjuntament amb diferents municipis, concretament amb
27 municipis, va posar en marxa el passat mes l‟índex de referència del lloguer, una
bona iniciativa perquè es pugui penalitzar o bonificar els pisos que es trobin per
sota o per sobre d‟aquest índex de referència.
A Catalunya, malauradament, també tenim un parc públic de lloguer molt baix,
únicament representa el 2 %, i a la nostra ciutat no tenim un parc municipal de
lloguer tampoc, com sí tenen altres ciutats.
Per tant, és molt important que des de les diferents administracions tinguem un
compromís clar, un compromís clar de regular el preu del lloguer. Que augmenti el
parc públic de pisos públics en lloguer, i que surtin al mercat a preus assequibles,
aquells pisos que en aquests moments estan en mans de bancs i estan buits.
Des d‟aquest grup municipal el què demanem, no m‟estendré en tots els acords, ni
els llegiré, però bàsicament els resumiré que serà en primer lloc, que es creï una
comissió entre Ajuntament, les diferents plataformes d‟afectats de l‟hipoteca, la
federació d‟associacions de veïns, per tal de fer un seguiment de l‟aplicació de
l‟índex de referència dels pisos de lloguer.
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També instar al Govern a que reguli, d‟una vegada per totes, el mercat de lloguer,
impedint que hi hagi increments indiscriminats.
Instar també al Govern de l‟Estat a que millori les condicions de les persones
arrendatàries, com per exemple que es pugui ampliar el contracte de lloguer de 3 a
5 anys.
I instar també al Govern de la Generalitat de Catalunya i a l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet a impulsar un parc públic de lloguer, utilitzant els pisos, en primera
instància, que estan buits i que són propietat dels bancs.
La moció 33 sobre el tema del carrer Major, portem en aquest Ple una demanda
dels diferents veïns i veïnes del carrer Major.
Aquests veïns han recollit més de 500 signatures i han expressat reiteradament que
en aquest carrer, en el tram entre la plaça de l‟Ajuntament i la plaça de la Remunta
o Francesc Moragas, hi ha un deteriorament. Hi ha deficiències també en diferents
àmbits, com podria ser que a diferents parts existeixen encara barreres
arquitectòniques, rampes mal acabades, hi ha rajoles en mal estat, o quan plou es
produeixen basses importants d‟aigua, que dificulten el pas de vianants.
Vist que també el carrer Major és un dels carrers d‟importància del barri Centre, que
a més en el pla de mobilitat del propi Ajuntament es considera aquest carrer com
una part important de la xarxa d‟itineraris principals per a vianants, doncs el què
demanem amb aquesta moció és que es solucionin les deficiències manifestades
pels veïns i les veïnes i comerciants d‟aquest carrer.
Que l‟Ajuntament presenti també una proposta de remodelació d‟aquest tram del
carrer Major, que sigui consensuada amb els veïns i els comerciants, i també doncs
que es realitzi aquesta obra en el menor temps possible.
I també demanaríem que aquesta moció fos traslladada a les associacions de veïns
i a la plataforma cívica de veïns del carrer Major, que ha estat qui ha demanat, a
través d‟instància, a través de recollida de signatures, aquestes reivindicacions. I el
què voldríem és que poguessin participar, en aquesta comissió de seguiment per
poder realitzar aquestes obres de millora, si s‟aprova aquesta moció, l‟associació de
veïns del Centre, com també la plataforma cívica d‟aquest carrer.
Essent les 20:28 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. Manuel Brinquis Pérez, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així mateix,
abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCIA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció per la derogació de l‟article 315.3 del codi penal, per a la
despenalització del dret de vaga.
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El dret de vaga és un dret reconegut per la Carta Internacional dels Drets Humans, i
que a Espanya està regulat per una norma preconstitucional, el Real Decreto Ley
de Relaciones del Trabajo del 4 de marzo de 1977, que va ser transposada
procedent de l‟article 496 de l‟antic codi penal franquista.
L‟article 315 del codi penal, en els seus apartats primer i segon, diu, “serán
castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a
doce meses, los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad,
impidieran o limitaran el ejercicio de la libertad sindical o el derecho a huelga”. Dos,
“si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaran a cabo con fuerza,
violencia o intimidación, se impondrán las penas superiores en grado”.
Mentre a l‟apartat tercer es diu, “las mismas penas del apartado segundo se
impondrán a los que actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con
otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”.
Quins són els efectes? Més de 300 treballadors i treballadores processats per
l‟aplicació de l‟apartat tercer del citat article, mentre que els apartats primer i segon
no s‟han aplicat pràcticament mai.
A més, els darrers anys hem vist com l‟Estat ha incrementat la seva acció
repressiva i amb retallades en drets i llibertats. Així aquest article s‟aprofita per
criminalitzar una activitat legal, com és el dret de vaga, i la seva informació
mitjançant els piquets informatius, com a eina legal que tenen els treballadors i
sindicats per defensar els seus interessos davant d‟un conflicte laboral, i en una
etapa de retallades econòmiques com la que patim.
Demanem la solidaritat de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat amb els
treballadors i treballadores processats en aplicació de l‟apartat tercer de l‟article 315
de la Ley Orgánica 10/1985 de 23 de noviembre del Código Penal. El conseqüent
arxivament immediat de totes les causes penals en tramitació, i la declaració de
nul·litat de les sentències emparades en aquest article.
L‟objectiu és evitar que el dret penal segueixi criminalitzant el dret de vaga, i
segueixi funcionant amb efectes limitadors o dissuasoris en el seu exercici. Moltes
gràcies.

SRA. SECRETÀRIA
Perdó. Un moment. Em sembla que hi ha dues esmenes, hi ha dues esmenes a les
dues mocions. Potser abans del posicionament, que tingueu coneixement de les
esmenes, no?
Hi ha una esmena a la moció número 34 d‟Esquerra Republicana de Catalunya per
la despenalització del dret de vaga, en el sentit d‟afegir un punt tercer que diu,
“Instar al Govern de l‟Estat a implementar les mesures necessàries per declarar
nul·les les sentències emparades en aquest article i generar la indemnització
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corresponent, i la finalització de penes de privació de llibertat si s‟escau”, una
esmena a proposta de la CUP a aquesta moció. Que em sembla que accepta...
Essent les 20:34 hores, s‟incorpora a la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutiérrez,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Sí, acceptem aquesta i les altres també.

SRA. SECRETÀRIA
I després hi ha una altra esmena al punt 35, que és una esmena presentada per
Convergència i Unió, per modificar el redactat dels punts tercer i quart de l‟acord.
No ho teniu?
Hi ha una nova redacció del punt tercer del punt 35, que és “Instar el Govern de
l‟Estat que acordi amb les comunitats autònomes l‟establiment de mecanismes
legislatius que permetin comptar amb marcs reguladors propis i adaptats a la
realitat de cada territori, per tal que es pugui legislar sobre el mercat privat de
lloguer, lluitant contra els increments indiscriminats en el preu dels lloguers, o en el
seu cas, que doti d‟autonomia i capacitat a les administracions autonòmiques i
locals per avançar en l‟establiment de mesures que relacionin la pujada del preu
dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i les característiques de
l‟habitatge i del barri, i puguin prendre mesures de caràcter transversal, amb la
implicació de totes les administracions i agents implicats, per impedir lloguers
abusius, d‟acord amb els principis establerts a la Llei 4/2016 de 23 de desembre, de
mesures de protecció del dret a l‟habitatge de les persones en risc d‟exclusió
residencial. Els criteris d‟una llei de lloguer han de considerar l‟habitatge com un
dret humà i tenir en compte la seva funció social, i no facilitar la inversió i
especulació amb ella”.
I una modificació de la redacció del punt quart que és, “Instar al Govern de l‟Estat
que derogui aquelles modificacions de la llei d‟arrendaments urbans per revertir la
situació de vulnerabilitat, i a millorar les garanties judicials a les quals actualment
estan exposades les persones arrendatàries de bona fe, a la finalitat que puguin
presentar oposició al desnonament, derogació de facto del desnonament exprés.
Establir una temporalitat mínima del contracte de 5 anys i 3 anys de pròrroga tàcita,
estimulant alhora l‟establiment de contractes de lloguer de llarga durada i caràcter
estable, restaurant l‟obligació de fer referència a la variació anual del preu del
lloguer a l‟índex de preus de consum, IPC”.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, doncs difícil no lo ponemos, eh?.
La del carrer Major votaré a favor.
La derogació de l‟article 315.3 votaré a favor dels acords que ja existien a la moció,
i faré una abstenció al nou acord que s‟ha inclòs perquè clar, ni ens arriba, i ara
tampoc sé què votar en aquest aspecte.
I una mica en el mateix sentit en aquesta moció del lloguer. Votaré a favor del 2, 4 i
6. Havia cap d‟aquests que estava modificat?

La Secretària parla sense micròfon.

Vale. A favor del 2 i del 6. En contra del 1, 3 i 5, i abstenció en el 4.

La Secretària parla sense micròfon.

En contra del 1, 3 i 5, i abstenció en el 4.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. De la moció del carrer Major, un segon, a favor de la moció del carrer
Major.
De la moció 34, a favor del primer i del segon acord i del tercer. Bé, d‟aquesta
esmena que s‟ha acceptat, abstenció.

La Secretària parla sense micròfon.
No, no, de la 34 a favor del primer punt i del segon, l‟altre abstenció.

La Secretària parla sense micròfon.
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Sí, a favor.
I de la moció 35, en contra del primer acord, a favor del segon, en contra del tercer,
abstenció del quart, en contra del cinquè i a favor del sisè.
Bé, fer un petit comentari, que esmenes tan llargues agrairíem que les passin per
escrit, encara que sigui durant el Ple però almenys per tenir una mica de material en
paper per poder repassar el text perquè sinó així in voce, tot aquest mini paràgraf...
Merci.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, votarem a favor de la moció 33, per a la remodelació del carrer Major.
A favor de la 34, per la derogació de l‟article 315.3 del Codi Penal, per despenalitzar
el dret de vaga. Agraïm l‟acceptació de l‟esmena per part d‟Esquerra Republicana.
I també votarem a favor de la 35, tot i no veure gaire clars alguns dels canvis amb
les esmenes proposades, i ho farem en un sentit general, el vot favorable a la
moció, i explicarem el perquè no veiem del tot clar el contingut de la pròpia moció.
Tot i votar-hi a favor i veient bones intencions a la moció, creiem que no entra en el
fons de la qüestió, que per a nosaltres seria múltiple, que és la manca d'un parc
d'habitatges de lloguer accessible, que només es pot garantir si és públic, una llei
d'arrendaments, competència estatal, que determina un mercat lliure, científicament
qualificat com a oligopoli d'oferta, i manca d'instruments reals de foment dels usos
de les edificacions, d'acord amb la funció social que proclama la CE.
Les mesures concretes a aplicar per trencar el cercle viciós en que es troba
l'habitatge accessible, especialment el de lloguer, són la dotació pressupostària
destinada als ajuntaments i a les CCAA per dur a terme polítiques de lloguer,
congelació dels lloguers i contractes, en tant no s'aprovi una nova llei
d'arrendaments que deixi de primar les inversions especulatives, encara que això
afecti als fons de pensions i suposi un enfrontament amb la UE fins i tot, i recuperar
els arbitris, per exemple, de caràcter progressiu sobre habitatges buits i solars, amb
contingut real, no personal, de forma que faci possible la inscripció registral de la
càrrega des del moment en que s'imposi l'arbitri.
Per a nosaltres, el diagnòstic de la moció és incomplert, bastant reduït a la qüestió
de l'increment dels preus, com les pròpies propostes. La principal crítica seria que
es quedi amb la reclamació de tornar a contractes de 5 anys, com els establerts per
la LAU de 1994, que no eren tampoc cap meravella. Aquesta durada tampoc
permet fer gaires projectes de vida estables, pels llogaters i llogateres. Caldria, al
nostre parer, reclamar duracions majors o, encara millor, renovacions automàtiques,
tret que es donin una sèrie de supòsits molt concrets, com per exemple, la
necessitat per part del propietari/propietària, o d'un parent seu en primer grau de
consanguinitat, de fer ús de l'immoble com a primera residència, casos
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d'insolvència, i poqueta cosa més.
Bona part del que proposa la moció és en realitat que l'Ajuntament interpel·li altres
nivells administratius per a que actuïn, implementin polítiques o reverteixin canvis
legals recents. A banda de que pugui tenir interès que el segon Ajuntament de
Catalunya es pronunciï sobre polítiques autonòmiques i estatals, això no hauria de
ser tot, per a nosaltres. Més enllà de les discussions sobre qui té competència i qui
no, creiem que cal fer la feina d'identificar el que sí poden fer les administracions
municipals, i reclamar que aquestes facin una aposta molt més clara i decidida pel
foment dels lloguers justos. Com ara, amb algunes de les propostes concretes que
farem a continuació, a tall d‟exemple: Desterrar d'una vegada per totes, com a
primera proposta, les promocions de habitatge de protecció oficial de compra i
destinar els recursos públics exclusivament a habitatge públic de lloguer.
Informar públicament sobre els habitatges buits, els 1700 que assenyala ERC a la
seva moció, que ens semblen, a nosaltres pocs, i penalitzar-los. Cal doncs fer-ne un
cens detallat, on a més a més, s'especifiqui qui n'és el propietari, si es tracta de
grans o de petits tenidors, o si són persones físiques o jurídiques. Una forma fàcil
de detectar habitatges buits seria establir un conveni amb empreses energètiques o
de subministraments, ara que s'estan universalitzant els comptadors electrònics,
hauria de ser molt fàcil obtenir les dades de quins immobles tenen consum 0. Un
cop identificats els pisos buits durant més de dos anys, caldria imposar-hi una taxa
creixent i, com a contrapartida, ajuts o incentius per a la seva rehabilitació i posada
a lloguer, o bé la seva cessió com a habitatge públic. I encara més decidida ha de
ser l'actuació sobre solars i propietats verticals buides, pels quals la Llei
d'Urbanisme contempla l'expropiació per part dels propis ajuntaments.
Es pot reclamar també a l'Ajuntament informació transparent i acurada sobre
l'estructura de les tinences i de la propietat a la ciutat, quants habitatges de lloguer i
quants habitatges pels seus propietaris? Els propietaris, de quina mida són?
Quantes propietats verticals existeixen a la ciutat? Com es distribueix tot plegat pels
diferents barris de la ciutat?
Sobre l'ocupació d'habitatges, en comptes de l'actual criminalització, els famosos
cartellets penjats per l'Ajuntament a les escales de veïns/es animant a la gent a
denunciar als okupes, cal que aquestes situacions s'interpretin com el que són,
símptomes de l'actual emergència habitacional, que ja dura molts anys, i de la
manca d'eficàcia de l'administració, de totes les administracions, per donar solució a
les persones desnonades, fa un temps per les execucions i ara pels impagaments
del lloguer. Cal doncs detectar aquestes situacions, potser a través de la informació
amb la qual compten les professionals dels serveis socials d‟aquest propi
Ajuntament, i apropar-s'hi per donar solucions, com ara una intermediació real amb
les propietats, sobretot en els casos de grans propietaris, o bé l'oferiment
d'alternatives reals. Això també serviria per desincentivar els usos mafiosos de la
necessitat de sostre de la gent.
En relació també amb els desnonaments, cal exigir-li a l'Ajuntament que faci efectiu
l'article 5.6 de la llei 24/2015, que obliga l'administració a proporcionar
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reallotjaments en condicions dignes i estables, ni albergs ni pensions. Es podria
afegir que el reallotjament, per a nosaltres imprescindible, sigui al mateix barri, per
tal d‟evitar el desarrelament de les persones desnonades, i el trencament de xarxes
socials i comunitàries amb tot el que costen de teixir-les.
També està a l‟abast dels ajuntaments, gravar fiscalment aquelles compravendes
d'edificis residencials que tinguin un clar motiu especulatiu.
I, finalment, en el cas de la nostra ciutat, creiem que és urgent posar en marxa una
regulació decidida de l'ús turístic dels habitatges, amb una obligació de registre,
sancions, etc.
Des d‟aquest grup municipal volem aprofitar també per posar en valor l‟aparició del
sindicat de llogaters i llogateres. L‟autoorganització és imprescindible per afrontar la
situació actual d‟indefensió d‟aquestes pròpies llogaters i llogateres. Convidem a
totes les veïnes llogateres de l‟Hospitalet a organitzar-se i afiliar-se al nou sindicat.
Simplement demanaríem també a Esquerra Republicana si pot afegir com a una
esmena molt senzilla en els trasllats, afegir al sindicat de llogaters i llogateres com a
trasllat. Gràcies.
Essent les 20:40 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
S‟accepta l‟esmena?

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Sí, sí.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció 33, la moció per a la remodelació del carrer major, hi
votarem a favor.
És evident que el carrer Major, un carrer important en el barri Centre, té dues parts,
una primera part que ve des de Cornellà, que és objecte d‟aquesta moció, que fruit
dels anys i de diferents actuacions té una orografia bastant, diríem, dispersa. I per
tant és evident que seria bo donar, si s‟aprova aquesta moció, doncs això, avaluar i
analitzar quina és la millor solució per remodelar aquest carrer.
En quant a la moció per la derogació de l‟article 315 del Codi Penal, per a la
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despenalització del dret de vaga, votarem a favor dels punts 1, 2 i 4, i ens
abstindrem del 3.
En quant a la moció 35, agrair al grup d‟Esquerra Republicana la inclusió
d‟aquestes modificacions del punt tercer i quart. Demanar disculpes als regidors no
adscrits perquè en el moment en que estàvem fent la Junta de Portaveus he
manifestat aquestes modificacions. He entregat un text perquè el poguessin llegir i
m‟he oblidat de vosaltres. Per una propera vegada que succeeixi, ho tindré en
compte.
En aquest tema creiem que és molt important, i votarem a favor, ens abstindrem del
punt primer perquè entenem que ja s‟està complint tot això, i a la resta votarem a
favor.
Votarem a favor de qualsevol mesura coherent i sensata que busqui l‟objectiu de
posar fi a aquesta nova bombolla immobiliària, que en aquesta ocasió té el seu
principal focus en el mercat de lloguer, perquè bàsicament és un dels objectius pel
que s‟està lluitant des del Govern de la Generalitat i des del departament de
governació.
Cal dir que aquest és un tema on no es pot fer política a base de titulars, ni de
proclames a les xarxes socials. Cal apostar per mesures concretes i solucions reals.
El Govern de Catalunya té previst superar enguany el miler d‟habitatges adquirits
per a lloguer social a través del sistema de tanteig i retracte, que permet accedir la
Generalitat i els ajuntaments a la compra preferent d‟habitatges a un preu
assequible.
Des de l‟aprovació del decret llei 1/2015, el parc públic d‟habitatge s‟ha ampliat en
636 habitatges. 84 es troben pendents de formalitzar la compravenda, 242
habitatges han estat adquirits pels ajuntaments situats en zones de demanda
acreditada, i 26 adquirits per part d‟entitats socials.
El pressupost de la Generalitat previst a l‟exercici de tanteig i retracte és de 31
milions d‟euros, mentre que en el 2016 va ser de 13,8. Tots els habitatges adquirits
mitjançant aquest procediment s‟han destinat a lloguer social. Els diners per a la
compra provenen de la recaptació de l‟impost de pisos buits.
La Generalitat gestiona actualment més de 27.000 habitatges amb un lloguer social
de 175,73 € de mitjana i segueix treballant per ampliar aquest parc públic encara
insuficient, per poder disposar de més habitatges de lloguer social, a banda del
sistema de tanteig i retracte. S‟han subscrit acords amb les entitats financeres per a
la cessió de 4.010 pisos de lloguer social i l‟INCASOL està iniciant ja noves
promocions d‟habitatge públic de lloguer.
El passat 12 de juny la consellera de governació i administracions públiques i
habitatge, Meritxell Borràs, i l‟alcaldessa de l‟Hospitalet de Llobregat, Núria Marín,
van lliurar les claus de 37 habitatges de lloguer per a joves. Aquests pisos formen
part d‟una promoció de 63 habitatges i espais per a equipaments, construïts per
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l‟Institut Català del Sòl, fruit d‟un conveni amb l‟Ajuntament del municipi. Del total
d‟habitatges, 7 es reservaran per a casos de la Mesa d‟Emergència.
És un àmbit complex, no es poden dur a terme mesures precipitades que un cop
aplicades poden provocar nous problemes. El Govern està treballant en un
reglament per a la regulació de resolucions d‟adjudicació de pisos públics sense
títol habilitant, així com en el projecte de llei d‟arrendaments urbans de Catalunya.
El Govern de la Generalitat ha posat en marxa l‟índex de referència del lloguer, per
moderar el preu i protegir els ciutadans davant increments que s‟han produït en els
darrers anys. Una mesura fruit del treball constant i de l‟acord de tots els agents
implicats en l‟àmbit del lloguer. Després d‟un període de rodatge d‟aquest índex,
s‟elaborarà un decret perquè des de la Generalitat es puguin impulsar incentius per
als propietaris, que situïn els seus preus dins els marges que fixa l‟índex.
Celebrem que hi hagi tantes propostes per regular el mercat de lloguer a sobre la
taula, i esperem que com tots perseguim el mateix objectiu, ben aviat puguem dir
que per fi hem trobat un mecanisme per tal de vetllar per un mercat de lloguer
equilibrat i just, tant pels llogaters com pels propietaris, que de no ser així no
voldrien llogar.
El Govern de la Generalitat, i el departament de governació en particular, és el
primer que, un cop detectat el problema, s‟ha posat a treballar en aquest àmbit, i
tenim un govern obsessionat amb garantir el dret a l‟habitatge.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la primera moción, a la 33, votaríamos a favor. Únicamente en
los traslados, si se puede añadir l‟associació de veïns de la Remunta, para
incluirlos.
Respecto a la 34, no estamos de acuerdo con el título de… ni con el título ni con el
planteamiento de la moción, por qué creemos que el artículo 315.3 del Código
Penal no penaliza el derecho de huelga, lo que garantiza, precisamente, es el
derecho a no hacer huelga de los trabajadores que así lo deseen. Por tanto, hay
otros que dan derecho a la huelga, el punto 1 y punto 2, y el punto 3 garantiza el
derecho, también, a los que no quieren hacer huelga.
Por tanto, creo que el artículo da derechos tanto a unos como a otros, y lo vemos
perfectamente compatible porqué lo que se está pidiendo es negar el derecho a
trabajar a aquellos que así lo deseen. Por tanto votaremos en contra del mismo.
Y respecto al 35, nos abstendremos. Y nos abstendremos porqué creemos que la
moción, efectivamente, no aborda realmente el problema de los alquileres. No
aborda el problema desde una perspectiva, ni de la oferta ni de la demanda, para
bajar el precio. Es una moción simplemente ideológica y oportunista pero no está
ahondando realmente en las soluciones.
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Por tanto, sí que reconocemos que hay un problema muy importante con los
precios de alquiler, no me atrevería a calificarlos de abusivos, pero sí que hay una
burbuja en los precios de alquiler que se ha dado en toda España, pero eso
también es fruto de una escasa oferta. Y la escasa oferta lo es también porqué ha
habido una ausencia, durante muchos años, de una política efectiva de vivienda
pública y un incentivo a la vivienda privada de alquiler.
Por tanto, acciones como la que hecho el Consorci de la Zona Franca,
promocionando viviendas de alquiler y para alquiler social, esas iniciativas de la
administración pública son las que hacen falta para aumentar la oferta de alquiler
social. Una política de vivienda adecuada, tanto pública como incentivar la oferta
privada. Por tanto nos abstendremos.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecte a la moció 33, de reforma del carrer Major, votarem a favor. Volíem
demanar que a la comissió, una esmena, a la comissió de veïns que es generarà
per treballar aquesta remodelació, s‟inclogués l‟associació de veïns del Centre.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Sí, l‟acceptem. Avui és el dia de les esmenes in voce.

SRA. ALCALDESSA
L‟associació de veïns del Centre com a... forma part de la comissió del primer punt.
Comissió que porta la PAH, primer acord.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En el primer punt hi ha una comissió de treball...

La Secretària parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
En una comissió.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, hi ha una...
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La Secretària parla sense micròfon.
Exacte. I també de l‟associació de veïns del Centre. Creiem que és adient.

SRA. ALCALDESSA
També acceptada. Algú canvia el seu vot perquè s‟incorpori això? No, no? Pues
vinga, continuem.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció 34 de despenalització del dret a la vaga, nosaltres també
votarem a favor. El dret a la vaga és irrenunciable i és inqüestionable. Resulta
inexplicable que existeixin rèmores franquistes en el Codi Penal, i manifestem tot el
nostre suport a les persones encausades per defensar els dret laborals dels
treballadors i de les treballadores.
Respecte a la moció 35, per mesures davant l‟alça de preus del mercat de lloguers,
a nosaltres ens ha sorprès que Esquerra Republicana presentés aquesta moció,
després de que a Barcelona, el grup d‟Esquerra Republicana votés en alguns
districtes en contra i en altres abstenció, a una proposta de Barcelona en Comú que
instava a l‟Estat a derogar les modificacions de la llei d‟arrendaments urbans, a
limitar les pujades de preu entre contracte i contracte de lloguer, a eliminar els
privilegis fiscals dels fons d‟inversió.
També instava a la Generalitat a introduir un índex de preus de referència a la
futura llei d‟arrendaments urbans, utilitzar el citat índex per limitar els preus de
lloguer, que s‟inclogui com indicador indispensable vinculat a l‟índex, l‟esforç
econòmic de les famílies per pagar el lloguer. Totes aquestes coses vostès les van
votar o bé en contra o es van abstenir, i ens sorprèn, la veritat.
Volem recordar també que Esquerra Republicana governa a la Diputació i a la
Generalitat, i estan en disposició d‟implementar polítiques públiques de vivenda
digna i assequible.
I malgrat totes aquestes consideracions votarem a favor, ja que el nostre grup és
coherent amb el compromís per la dignitat i la igualtat en aquest Ajuntament, i a la
resta d‟institucions en les quals tenim representació.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, la moción 33, pues lo mismo que decíamos antes. Decía usted Sr. García
que había muchos vecinos que reclamaban y demás, y obviamente como yo decía
y vuelvo a repetir, hay que escuchar a los vecinos, para eso estamos. Luego
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algunas cosas he visto en la moción que quizá no sé si podrán hacer o no, pero yo
creo que en cualquier caso como habla de ver cosas y habrá que ver, creo que se
podrá llegar a acuerdos.
Porqué claro, cuando pone criterios de comparación con el otro tramo de la calle, va
a ser imposible que eso quede igual pero como habla de remodelación y tal, pues a
ver hasta dónde se puede llegar, pero en cualquier caso estoy a favor porqué, como
le decía anteriormente, en la moción que hemos presentado nosotros del tema de
los Pajaritos, hay que escuchar a los vecinos, y no nos importa el signo que tengan,
sino que hay que escucharlos porque son vecinos y para eso, como decía
anteriormente, nos pagan.
En cuanto a la 34, hombre, moción para la derogación del artículo 315.3. Mire, es
que precisamente en ese propio artículo está reconocido el derecho de huelga en el
artículo 28 de la Constitución española. De hecho el artículo 315 del Código penal,
al que ustedes se refieren, castiga con penas de cárcel a quien impida o limite el
derecho de huelga. O sea, es que castiga con penas de cárcel porque es libre.
Lo que pasa es que ustedes confunden derecho con obligación. Es lo que nos da la
sensación. Lo que ustedes pretenden es despenalizar, bueno, y que se pueda de
alguna manera coaccionar a la gente para que haga huelga. Aquello de esos
piquetes que a veces utilizan artes que no son recomendables, y que yo creo que
los propios sindicatos ya se están dando cuenta que por ahí no tienen que ir.
Sindicatos es convencer, democracia, es llevar la democracia a la gente, explicarles
su postura, lo que piensan en un convenio y demás, para que al final convenciendo,
por la democracia más pura y dura, la gente se adhiera a una huelga que está
amparada por la propia Constitución.
Ahora, esto de despenalizar, lo que ustedes pretenden nos parece que no, por qué
de alguna manera se supone que a los que han castigado habrá sido porque
habrán hecho cosas que en el Código penal están tipificadas. Por lo tanto, ni
estamos de acuerdo en que se tomen medidas para dejar nulas sentencias, que
seguramente habrán tenido la posibilidad de recurrirlas y habrán llegado hasta
últimas instancias, pero son sentencias firmes que van a anular. Sino aquí, peti qui
pugui, vamos a una huelga y si tú no quieres hacer huelga, yo me lío a mamporros
y te obligo y demás. Esto no se puede hacer por qué yo creo que hay que tener
cuidado con estas cuestiones, cuando la Constitución española legitima y da el
derecho a la huelga sin ningún género de dudas y sin ninguna cortapisa.
Por tanto, yo votaré en contra de esa moción porqué lo que pretende es
despenalizar la coacción a otras personas, para que vistos por esa coacción vayan
a la huelga. Y hemos visto muchas veces las puertas de los grandes almacenes
cuando ha habido gente que ha querido entrar a trabajar y han ido los piquetes ahí
a leñazo limpio y tal. Pues eso no puede ser. Y eso no se puede llevar a ese efecto
porqué entonces estaríamos haciendo un flaco favor a la democracia, que ya he
dicho que es convencer. Por lo tanto, estamos en contra.
En cuanto al tema de la 35, también vamos a votar en contra, ¿sabe porqué?
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Porqué lo describía, fíjese, aún estando con visiones distintas de los modelos de
sociedad, lo he dicho muchas veces aquí, coincidimos en tantas cosas con los de la
CUP en algunas cuestiones.
Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo con los pisos de promoción oficial, de
260.000, 270.000 €. Es otra forma de especular porqué al final a ver quien los
compra. Creo que esa vivienda, los poderes públicos tienen la obligación de invertir
para que sea de alquiler social o asequible. Ya lo dijimos aquí, incluso se aprobó
una moción, creo.
Por lo tanto, como esto da más que una política, yo creo, de hacer aquí mociones
para que se nos vea y un poco, perdónenme ustedes si molesta la expresión, pero
lo digo claramente porqué a mí me gusta decir las cosas que pienso, de postureo,
sinceramente. Porque esto no aborda el problema en definitiva, de hecho son las
administraciones públicas las que tienen que influir en los mercados a través de
inversión para garantizar el derecho a la vivienda, como dice la propia Constitución.
Lo que pasa es que, evidentemente, llegamos donde llegamos, tenemos el dinero
que tenemos, pero no por eso la Generalitat debería dejar de hacer y poner en
marcha lo que hace muchos años se aprobó, que era un 15 % de parque público de
vivienda de alquiler y dale. Eso se ha quedado ahí, y ustedes que están
gobernando ahora, ahí debían de emplear las fuerzas, en eso, no en otras
cuestiones donde se gasta el dinero en cuestiones que no tienen nada que ver con
lo que realmente quieren los ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad
catalana.
Por lo tanto, votaremos en contra por qué no se aborda el problema como hay que
abordarlo, y es influyendo en los mercados a través del dinero público para poner
vivienda asequible de alquiler. Porque poco a poco, habrá que ir olvidándose de
otras cuestiones, que ustedes tienen razón en el tema de los grandes tenedores,
que habrá que también marcarles la pauta para que no abusen. Porque de verdad
que abusan. Pero claro, cuando se quiere igualar y se quiere ir a una ley que iguala
a todo el mundo, no es lo mismo un señor pequeño que a lo largo de su vida ha
ahorrado para comprar una vivienda, y luego después quiere marcharse a su
pueblo porque aquí no está a gusto y tal, y la alquila para ayudarse en esa pensión
que tiene que no le llega, pues a ver, ¿ahí que vamos a intervenir?, si es un modo
de vida de alguna gente. Estas cuestiones habría que ponerlas un poco en cuestión
para no hacer leyes que al final perjudiquen a gente trabajadora, humilde.
Y, en definitiva, como les decía anteriormente, hay que mirar de invertir en vivienda.
En eso van ustedes a tener razón, es verdad que a veces la Constitución dice
cosas y no acaba de cumplirlas. Lo que pasa es que a veces hay imposibilidades
materiales, pero hay que hacer un esfuerzo soberano y la Generalitat tampoco lo
hace, y ustedes gobiernan y no veo que pongan dinero, y quieren pasarle la pelota
al Ayuntamiento de Hospitalet para que invierta, bueno en la promoción de
medidas. Oiga, no, que invierta la Generalitat en vez de darle, por ejemplo, muchas
subvenciones a los medios del régimen. A lo mejor hay que invertir menos allí, e
invertir más en esa promoción que usted dice que haga el Ayuntamiento, que no
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tiene la competencia y que no está mal que la haga, pero en cualquier caso cuando
hay que rascarse el bolsillo que se lo gaste la Generalitat, que deje de promocionar
a los medios afines al régimen, saque dinero de ahí para hacer esa promoción, no
le pase la pelota al Ayuntamiento de Hospitalet.
No me extiendo más, creo que ha quedado clara la posición de Ciudadanos al
respecto lo que hay que hacer, que es más inversión en vivienda pública, que los
poderes públicos intervengan en los mercados a través de inversiones para bajar el
suflé, para que la burbuja no vaya cada día a más, la burbuja inmobiliaria, y sobre
todo la del alquiler. Si ponemos 3, 4 o 5.000 viviendas de alquiler social en esta
ciudad, verá usted como baja, la burbuja. Pero claro, eso no lo pueden hacer los
particulares, y estoy de acuerdo con ustedes en que a los grandes tenedores hay
que darles para que no abusen.
Y que también habrá que hacer leyes que vayan dirigidas a ese abuso especulativo
de tener un montón de viviendas cerradas sin darles el uso que deben de darle, que
es un uso, hasta cierto punto, social. La vivienda es un bien al que todo el mundo
tiene que tener acceso, y sobre todo a los que más falta les hace, a la gente más
necesitada, pero tampoco hay que hacer demagogia con esto. Tampoco hay que
decir, oiga, mire usted, es que los bancos, los bancos son un negocio, obviamente,
pero son los poderes públicos los que tienen que intervenir a través de políticas de
inversión en eso. Que se les olvida.
Y es muy fácil venir aquí a echarles las culpas a unos y a otros, cuando realmente
es la Generalitat y el Gobierno del Estado español los que tienen que poner
remedio a esa carencia de viviendas que hay en el Estado español, y olvidarse ya
de la vivienda esta que es un camelo, que dice que es de protección oficial, porque
yo no le veo oficialidad por ningún lado. Y la protección menos. Lo único que hacen
es meter unos pisos a 260.000, 270.000 €, que son inaccesibles para cualquier
persona que gane 1.200, 1.400, 1.500 €. Gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Parlaré de la moció del carrer Major. Vagi per endavant que hi votarem
favorablement, sobretot perquè no és taxativa, tot i que és concreta en quant als
acords, però ens parla sobretot de cercar consensos per tal de fer un pla d‟actuació
en el carrer Major.
Sí que haig de manifestar que no comparteixo que, tant si comptem els atesos com
els vistos, dels sis, quatre ens estan parlant de mobilitat, i després ens els acords la
mobilitat desapareix. Fins i tot en la intervenció del representant d‟Esquerra
Republicana, el tema de la mobilitat no apareix, quan jo crec que el carrer Major té
dos problemes, o té dos elements de millora. Un és el tema de la mobilitat. Hem de
recordar que quan es van fer les obres es va acordar el posar una pilona, aquesta
pilona per problemes tècnics, les pilones s‟estan descartant perquè generen molts
problemes, no existeix. I també hi ha una reticència, a vegades encoratjada, a que
se segueixi prioritzant el cotxe per davant de els vianants, tal i com es diu en la
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moció, etc.
Per tant, aquí hem de ser valents, i a més a més constructius. Hem de fer
pedagogia amb els veïns per tal de que guanyem espais pels vianants, i fins i tot
zones de vianants al voltant del que és el rovell de l‟ou, els carrers del barri del
Centre, els carrers al voltant del Mercat, de l‟Ajuntament i tal.
Per tant, clar, a tothom li agrada posar el carrer net i polit i amb obra nova, però
quan ens hem de mullar i hem de cercar els consensos, aleshores això ho defugim.
Quan, repeteixo, aquest tram del carrer Major, de la plaça de l‟Ajuntament a la plaça
de la Remunta, crec que el gran repte que té, és un repte de mobilitat. I això
després no ho abordem en el que són els acords.
Respecte a la remodelació, home, hem de parlar sempre de la millora continua. Els
carrers no s‟arreglen tots en un mandat, ni tots en un any, sinó que anem fent
aquesta millora continua. En el barri Centre, i concretament en el rovell de l‟ou,
afortunadament hem desbloquejat el carrer Príncep de Bergara, perquè després
d‟anys la cosa ha anat madurant, hem cercat el consens. L‟altre dia vàrem fer una
reunió, també amb comerciants, amb veïns, i es va acordar fer l‟obra. Es va acordar
fer l‟obra que, evidentment, és una obra que el què fa és prioritzar, diríem d‟alguna
manera, els vianants, i es va arribar en aquest consens.
El carrer príncep de Bergara, en canvi, el què no es va acordar, perquè això
requerirà més temps, és tancar o regular el trànsit de vehicles. Això, aquest pas
definitiu no l‟hem fet, i això vol dir que saturarem també el carrer Major. Per tant, no
ens hi val parlar del carrer Major sense parlar del carrer Príncep de Bergara. Les
coses les hem de fer amb coherència i criteris, i si anem construint la ciutat a base
de reivindicacions de cada carrer, no avançarem.
Per això està la política, perquè hem d‟anar més enllà, i hem de governar i hem de
prioritzar. I quan parlem de prioritzar, hem prioritzat carrers, carrer Francesc
Moragas, que està en el pla d‟inversions i es farà, plaça la Remunta, que ja s‟ha fet,
a més a més amb un gran avenç, que hem tallat Francesc Moragas i hem fet la
plaça més gran. Per tant, és una molt bona entrada de ciutat i al carrer Major, i per
tant això farà que també animem a que la gent circuli doncs al llarg de tot el carrer
Major, se‟n vagi també pel parc de la Remunta, se‟n vagi per les noves
urbanitzacions del barri de la Remunta.
Fem Príncep de Bergara, i, amb això acabo, en el consell de districte es va decidir,
per cert, que en el consell de districte ningú no va proposar res del carrer Major, i en
canvi sí que van proposar el carrer Santa Anna que, des del meu punt de vista, està
molt pitjor que el carrer Major.
I, només per acabar, dir-vos que el carrer Major no deixa de ser un carrer de
darrera, el carrer Major en aquest tram, de darrera generació, on calçada i voreres
estan a la mateixa alçada, i evidentment hi ha altres carrers que estan millor,
perquè s‟han fet després, però hi ha altres carrers que estan pitjor, i per tant, les
coses també s‟han de prioritzar. Res més.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Per posicionar-nos respecte de la moció número 34.
Aprofitant l‟oportunitat que donava la crisi, des de l‟arribada al govern del Partit
Popular, es va iniciar un procés constant i sistemàtic de desmantellament de
llibertats, i especialment d‟aquelles que afectaven als drets dels treballadors i als
drets de manifestació.
La reforma laboral, que pràcticament va laminar tot el que era la negociació
col·lectiva i molts dels drets del col·lectiu dels treballadors, sembla que no era
suficient, i a partir d‟aquí, utilitzant una part de la legislació que estava en vigor, es
van fer algunes modificacions, com és l‟article 315 del Codi Penal, i a partir d‟aquí,
poder-lo utilitzar com a instrument coercitiu, des del punt de vista de la defensa o de
la utilització d‟aquestes llibertats.
Per tant, nosaltres del que és la moció tal qual estava plantejada, votarem
favorablement, amb l‟excepció feta del punt tercer, que s‟ha incorporat. Aquest punt
el votaríem contràriament. I sí fer un aclariment, una matisació, que també li
demanaria a la Sra. Secretària. El primer punt dels acords, el primer acord diu,
“manifestar la solidaritat de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat amb els
treballadors i treballadores, processats en l‟aplicació de l‟apartat 3 de l‟article 315 de
la llei orgànica 10/1985.”
La llei orgànica 10/85 és la llei sobre la ratificació pel Reino de España de la
adhesión a la Comunidad Económica Europea. Jo ho deia més que res perquè ja sé
que estem en la línea de aviam on ens en sortim, i on ens ajuntem, però no
aprofitem la modificació del Codi Penal per sortir-nos de la Unió Europea. És la
10/95, i no la 10/85, i ho dic perquè aviam si això ho posem als trasllats, i ens
treuen de la Comunitat Europea.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies, alcaldessa. El posicionament sobre la moció 35, sobre els temes
d‟impulsar mesures contra els lloguers abusius. El posicionament és el següent,
l‟acord primer estem en contra, el punt segon a favor, el tercer a favor, el quart en
contra, el cinquè en contra i el sisè a favor. I m‟explicaré.
En primer lloc, l‟índex de referència és un índex de consulta, un índex informatiu. És
un índex que es va presentar el dia 21 de juny, que ens ho va presentar la
consellera de governació a 27 ciutats, a 27 municipis. En el marc d‟aquella
presentació, la nostra alcaldessa va deixar també clara quina era la postura del
govern municipal respecte a dos aspectes bàsics d‟aquest índex de lloguer, i sobre
el seu desenvolupament futur.
D‟una banda, que més enllà dels avantatges o dels incentius que posi en marxa la
Generalitat, calia que els ajuntaments anessin coordinats de cara a possibles canvis
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en les ordenances fiscals municipals, evitant diferències entre territoris, i d‟altra
banda també va demanar una cosa que vostès, des d‟Esquerra Republicana,
demanen en aquesta moció, que és instruments legals i, en concret, una nova llei
d‟arrendaments urbans que ens permeti intervenir i regular millor el mercat.
Sobre el nostre posicionament, nosaltres no creiem oportú crear una comissió en
aquests moments perquè ja hi ha una mesa de treball amb les plataformes i amb la
federació d‟associacions de veïns. Més comissions per tractar el desenvolupament
d‟un índex sobre el preu del lloguer, ens sembla que és redundant respecte al què
ja tenim.
En segon lloc, la campanya de comunicació estem d‟acord.
Sobre el tercer punt, estem a favor d‟instar al Govern de l‟Estat que reguli el mercat
de lloguer. En això, amb l‟esmena de Convergència i Unió, doncs estem més
d‟acord.
Sobre el quart punt, nosaltres estàvem d‟acord amb el text d‟Esquerra Republicana,
però no compartim una part del text que s‟ha acceptat aquesta transacció, el tema
de quan es parla de les persones arrendatàries de bona fe. Aquí hem de parlar
sempre de persones en risc d‟exclusió residencial, que és el que diu la llei 24 i el
què marquen els termes jurídics. La bona fe, en fi, ens sembla molt indeterminat.
Sobre el punt cinquè, estem a favor del text però estem en contra d‟una cosa, que
vostès parlen de crear aquest parc d‟habitatge en funció d‟una cessió obligatòria
que està, no només recorreguda pel PP, pel Partit Popular, sinó que el Tribunal
Constitucional ens l‟ha tret del sistema, amb la qual cosa no podem apel·lar a la
cessió obligatòria. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Ha quedat clara la posició? Sí? Fem un repàs per saber com ha quedat. Sí,
de les votacions.

SRA. SECRETÀRIA
La 33 està aprovada per unanimitat.

SRA. ALCALDESSA
Perfecte.
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SRA. SECRETÀRIA
La 34 està... el punt primer està aprovat per...

SRA. ALCALDESSA
Molt bé.

SRA. SECRETÀRIA
El punt primer està rebutjat per 17 vots en contra del PSC, Ciutadans i els no
adscrits, i 5 vots a favor d‟ICV, Esquerra i al CUP i 4 abstencions de Convergència i
Partit Popular.
El punt 2 està aprovat per 19 vots a favor, 4 vots en contra de Ciutadans i 3
abstencions del Partit Popular.
El punt número 3 està aprovat per 17 vots a favor, 6 vots en contra dels no adscrits i
Ciutadans i 3 vots d‟abstenció del Partit Popular.
El punt 4 està rebutjat per 11 vots en contra del PSC i 4 de Ciutadans i 6 vots a
favor d‟ICV, Esquerra, CiU i la CUP, i dues abstencions dels no adscrits i del PP.
Després, l‟apartat 5 també està rebutjat per 11 vots en contra del PSC, 4 de
Ciutadans i 2 dels no adscrits, 3 abstencions del Partit Popular i 6 vots a favor
d‟ICV, Esquerra republicana, CiU i la CUP.
I el punt sisè està aprovat per 19 vots a favor, 4 en contra de Ciutadans i 3
abstencions del PP.

SRA. ALCALDESSA
Per tant quedaria aprovat l‟apartat 2, 3 i 6.

SRA. SECRETÀRIA
Sí. Queda aprovat el 2, el 3 i el 6.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. García, vol afegir alguna cosa? No és imprescindible.
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SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
No, de manera molt ràpida. Molt...

SRA. ALCALDESSA
Ja, però és que obre un altre torn però si vol sí.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
30 segons.

SRA. ALCALDESSA
Vale.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Bàsicament per... la voluntat d‟aquesta moció no era veure qui té la culpa, de les
administracions, la Generalitat, que fa coses i encara fa més. L‟Ajuntament que
també fa moltes coses, que la Diputació, perquè podríem entrar en un joc de retrets
de les diferents administracions, del què no han fet, i no era la voluntat en aquest
tema.
Fins i tot jo, en la meva part expositiva, deia que les diferents administracions el què
havien de fer, amb el seu grau de competència, és posar mesures eficients per tal
de solucionar aquesta problemàtica. I sobretot aquí, qui ha de solucionar més, per
això em sorprèn algun tipus de declaracions del Partit Popular en el qual
manifestava que no s‟aborda el conflicte, doncs vostès que governen l‟Estat
espanyol, amb el suport de Ciutadans, i que es gasten 66.000 milions d‟euros en
salvar els bancs i per donar-los-hi aquest deute que tenen, no inverteixen en l‟àmbit
públic.
Per tant, vostès tenen totes les eines per poder canviar aquests elements, la llei
d‟arrendaments urbans i també per poder regular el mercat de lloguer, i ho poden
fer també els senyors de Ciutadans que amb el seu suport al govern, no han inclòs
cap mesura per al tema de l‟habitatge social i habitatge de lloguer.
I sobre el tema del carrer Major, doncs amb el regidor del Centre compartir. Jo
sempre li he traslladat que per a mi el barri Centre, o gran part, havia de ser una
zona de vianants, i que únicament hi havien de tenir accés els cotxes que tenen
pàrquing a la zona, o algun tipus de vehicle que fan càrrega i descàrrega.
Per tant, compartim aquesta visió de que cal “peatonitzar” gran part del barri Centre
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de l‟Hospitalet, perquè creiem que és un pulmó comercial, cal dinamitzar-lo i la
proposta del carrer Major no està distorsionada amb tot el conjunt, sinó que hem de
fer, ja que s‟ha començat a ficar fil a l‟agulla en molts aspectes d‟aquesta zona,
també arreglar el carrer Major, dintre de les disponibilitats i dintre dels acords que
puguin fer-se, fer-ho.
Però la disponibilitat d‟aquest grup a “peatonitzar” tot el barri Centre, el que és els
voltants de l‟Ajuntament, ha estat una aposta d‟aquest grup municipal, i creiem
doncs que el carrer Major ha d‟anar en aquesta direcció al 100 %, igual que creiem
que altres carrers del barri Centre també haurien de ser pels vianants, tenint en
compte també que s‟ha de donar obertura als vehicles privats pels pàrquings, i
també doncs els diferents camions o furgonetes dels establiments comercials,
perquè puguin fer la seva activitat econòmica.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si algú vol dir alguna cosa. Sinó passem ja a les mocions del grup de
Convergència i Unió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 33, 34 i 35; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 33.-

PER LA REMODELACIÓ DEL CARRER MAJOR.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb unes esmenes “in
voce” ja incorporades a l‟acord Segon, a petició de la Sra. González Montes,
regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES, i a l‟acord Tercer, a petició
del Sr. Martín Hermosín, regidor del Partit Popular; 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:
Els veïns, veïnes i comerciants del tram del carrer major de l‟Hospitalet entre la
plaça de l‟Ajuntament i el carrer Francesc Moragas, han expressat reiteradament la
seva preocupació pel “deteriorament i abandonament d‟aquest emblemàtic carrer,
en el tram entre la Remunta i la plaça de l‟Ajuntament”.
El carrer Major, en aquest tram, es fa intransitable en els dies de pluja i el problema
s‟agreuja a causa del tipus de paviment imprès, sense unes adequades pendents
pel desguàs que contínuament causa problemes per caminar i circular i que
requereix manteniment intensiu. Els panots i rajoles de les voreres en molts casos
no estan correctament adherides a la base, cosa que provoca que s‟omplin d‟aigua i
acabin, en el millor dels casos, esquitxant als vianants. En la vorera dels nombres
senars hi ha graons, rampes i baranes que han provocat ensopegades i accidents.
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Vist que més de 500 veïns/es i comerciants del carrer major i voltants, han recollit
més de 500 signatures reclamant a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet una reforma integral
del carrer Major.
Vist que aquest tram del carrer Major és un eix de vianants clau del centre de la
ciutat i que s‟ha de donar la màxima importància i fomentar la vida comercial i
veïnal.
En l‟actualitat, aquesta part del carrer major és un carrer amb molts comerços i
aparcaments privats i que encara absorbeix un cert nivell de trànsit, cosa que
agreuja encara més els problemes pels vianants.
Vist que el carrer major està adquirint més importància com a via de connexió entre
el centre i la nova zona residencial de la Remunta.
Atès que el pla de mobilitat urbana sostenible de l'Hospitalet aprovat definitivament
el 8 d'agost de 2016 considera el carrer Major com a part de la “Xarxa d‟itineraris
principals per a vianants”.
Vist que en l‟altre tram, entre la plaça de l‟Ajuntament i la Riera de la Creu, amb una
altra ordenació diferent i pavimentat amb un millor acabat no ha donat problemes.
Vist que el carrer està poc endreçat i presenta problemes d'accessibilitat i
degradació en la pavimentació, es fa necessari reordenar i planificar aquest espai
urbà.
Caldria que l‟Ajuntament, d‟acord amb els veïns, veïnes i comerciants del carrer
major, proposi una solució definitiva per a la remodelació d‟aquest tram del carrer
Major de forma semblant a com es va resoldre en l‟altre tram entre plaça de
l‟Ajuntament i Riera de la Creu.
En la remodelació d‟aquest tram del carrer Major s‟hauria de tenir en compte les
següents consideracions: Manteniment dels arbres, eliminació de les barreres
arquitectòniques, reducció de calçada per vehicles i ampliació de l‟espai per
vianants, limitació del trànsit als usuaris de la zona, i que tot es faci d‟acord amb els
afectats.
Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet que presenti una proposta de
remodelació del tram del carrer Major comprès entre la plaça de l‟Ajuntament i el
carrer de Francesc Moragas.
Segon.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a què en el menor espai de temps
possible, es constitueixi una comissió de seguiment amb la participació de la
“plataforma cívica dels veïns del carrer Major” i l‟Associació de Veïns del Centre.
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Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a la Plataforma Cívica
dels veïns del carrer Major, a l‟AA.VV. del Centre, a l‟AA.VV. de la Remunta i a la
FAVV de l‟Hospitalet.
MOCIÓ 34.- PER A LA DEROGACIÓ DE L’ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL
PER A LA DESPENALITZACIÓ DEL DRET DE VAGA.
El dret de vaga està reconegut en l‟article 8 del “Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals” (una de les parts de la Carta Internacional dels
Drets Humans), signat i ratificat per l‟Estat espanyol.
Atès que la Constitució de 1978 en l‟article 28 diu:
«Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad».
Vist que després de 39 anys més tard de la seva aprovació, el desenvolupament
d‟aquest precepte constitucional no s‟ha produït.
Atès que la regulació del dret de vaga es contè en una norma preconstitucional: El
Real Decreto-ley de Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1977 que va ser
transposada procedent de l‟article 496 de l‟antic Codi Penal franquista.
Vist que l‟Article 315 del Codi Penal, en els seus apartats 1 i 2, es diu:
«1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y
multa de seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación
de necesidad impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el
derecho de huelga»
«2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo
con fuerza, violencia o intimidación, se impondrán las penas superiores en
grado».
Mentre que en l‟apartat 3, es diu:
«3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que,
actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros,
coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga».
Vist que la conseqüència immediata és l‟existència de més de 300 treballadors i
treballadores processats per l‟aplicació de l‟apartat 3 del citat article, contrasta amb
la pràctica inexistència de l‟aplicació dels apartats 1 i 2.
Vist que l‟Estat ha incrementat l‟activitat sancionadora, criminalitzant una activitat
legal com és el dret a la vaga i la seva informació mitjançant els piquets informatius,

…/…

179

com a eina legal que tenen els treballadors i sindicats per a defensar els seus
interessos davant d‟un conflicte laboral.
Malgrat que el dret de vaga és un dret bàsic internacional i d‟estar
constitucionalitzat per l‟ordenament jurídic de l‟Estat espanyol, està sent limitat de
facto en els darrers temps mitjançant una política repressiva que fa servir l‟apartat 3
de l‟article 315 del Codi Penal com una mordassa de l‟exercici del dret fonamental i
una advertència al sindicalisme actiu.
L‟article 315.3 resta encara com una rèmora del cos legislatiu franquista, mai s‟ha
modificat. I ha estat i és interpretat, en plena etapa de retallades econòmiques i de
llibertats -com les de la negociació col.lectiva- en contra de l‟exercici del dret a la
vaga i per tant, en contra del “Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals”.
Durant tota l‟experiència democràtica, si alguna cosa ha caracteritzat a l‟activitat
dels treballadors i els seus sindicats, ha estat la de les reivindicacions pacífiques
dintre dels canals democràtics i legals.
La derogació de l‟apartat 3 de l‟article 315 de la “Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal” comportaria l‟arxivament immediat de totes les
causes penals que es trobessin en tramitació. L‟objectiu és evitar que el Dret Penal
segueixi criminalitzant l‟exercici del Dret de Vaga i segueixi funcionant amb efectes
limitadors o dissuasoris en el seu exercici.
Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents ACORDS:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primer amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
7 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Primer.- Manifestar la solidaritat de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat
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amb els treballadors i treballadores processats en l‟aplicació de l‟apartat 3 de
l‟article 315 de la “Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código
Penal”.
b) Ha estat aprovat l’acord Segon amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
7 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Segon.- Instar al Govern espanyol a la derogació immediata de l‟apartat 3 de
l‟article 315 del vigent Codi Penal.
c) Ha estat rebutjat l’acord Tercer, incorporat com a esmena “in voce” a proposta
del Sr. Giménez Márquez, regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble
Actiu, amb 18 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; amb 5 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb
3 vots d’abstenció del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Tercer.- Instar al Govern de l‟Estat a implementar les mesures necessàries per
a declarar nul·les les sentències emparades en aquest article i generar la
indemnització corresponent i la finalització de penes de privació de llibertat, si
s‟escau.
d) Ha estat aprovat l’acord Quart amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
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Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
7 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a CC.OO de
l‟Hospitalet, a UGT de l‟Hospitalet, a PIMEC, a AEBALL, a la FAVV de
l‟Hospitalet. Al Govern espanyol i als Grups Parlamentaris del Congrés dels
Diputats.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
El dret de vaga està reconegut en l‟article 8 del “Pacte Internacional de Drets
Econòmics, Socials i Culturals” (una de les parts de la Carta Internacional dels
Drets Humans), signat i ratificat per l‟Estat espanyol.
Atès que la Constitució de 1978 en l‟article 28 diu:
«Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías
precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad».
Vist que després de 39 anys més tard de la seva aprovació, el desenvolupament
d‟aquest precepte constitucional no s‟ha produït.
Atès que la regulació del dret de vaga es contè en una norma preconstitucional: El
Real Decreto-ley de Relaciones de Trabajo de 4 de marzo de 1977 que va ser
transposada procedent de l‟article 496 de l‟antic Codi Penal franquista.
Vist que l‟Article 315 del Codi Penal, en els seus apartats 1 i 2, es diu:
«1. Serán castigados con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de
seis a doce meses los que mediante engaño o abuso de situación de necesidad
impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga»
«2. Si las conductas reseñadas en el apartado anterior se llevaren a cabo con
fuerza, violencia o intimidación, se impondrán las penas superiores en grado».
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Mentre que en l‟apartat 3, es diu:
«3. Las mismas penas del apartado segundo se impondrán a los que, actuando en
grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a
iniciar o continuar una huelga».
Vist que la conseqüència immediata és l‟existència de més de 300 treballadors i
treballadores processats per l‟aplicació de l‟apartat 3 del citat article, contrasta amb
la pràctica inexistència de l‟aplicació dels apartats 1 i 2.
Vist que l‟Estat ha incrementat l‟activitat sancionadora, criminalitzant una activitat
legal com és el dret a la vaga i la seva informació mitjançant els piquets informatius,
com a eina legal que tenen els treballadors i sindicats per a defensar els seus
interessos davant d‟un conflicte laboral.
Malgrat que el dret de vaga és un dret bàsic internacional i d‟estar
constitucionalitzat per l‟ordenament jurídic de l‟Estat espanyol, està sent limitat de
facto en els darrers temps mitjançant una política repressiva que fa servir l‟apartat 3
de l‟article 315 del Codi Penal com una mordassa de l‟exercici del dret fonamental i
una advertència al sindicalisme actiu.
L‟article 315.3 resta encara com una rèmora del cos legislatiu franquista, mai s‟ha
modificat. I ha estat i és interpretat, en plena etapa de retallades econòmiques i de
llibertats -com les de la negociació col.lectiva- en contra de l‟exercici del dret a la
vaga i per tant, en contra del “Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals”.
Durant tota l‟experiència democràtica, si alguna cosa ha caracteritzat a l‟activitat
dels treballadors i els seus sindicats, ha estat la de les reivindicacions pacífiques
dintre dels canals democràtics i legals.
La derogació de l‟apartat 3 de l‟article 315 de la “Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal” comportaria l‟arxivament immediat de totes les
causes penals que es trobessin en tramitació. L‟objectiu és evitar que el Dret Penal
segueixi criminalitzant l‟exercici del Dret de Vaga i segueixi funcionant amb efectes
limitadors o dissuasoris en el seu exercici.
Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Manifestar la solidaritat de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat amb
els treballadors i treballadores processats en l‟aplicació de l‟apartat 3 de l‟article 315
de la “Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal”.
Segon.- Instar al Govern espanyol a la derogació immediata de l‟apartat 3 de
l‟article 315 del vigent Codi Penal.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a CC.OO de
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l‟Hospitalet, a UGT de l‟Hospitalet, a PIMEC, a AEBALL, a la FAVV de l‟Hospitalet.
Al Govern espanyol i als Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats.
MOCIÓ 35.- PER LA PROMOCIÓ DE MESURES DAVANT L’ALÇA DELS
PREUS AL MERCAT DE LLOGUER D’HABITATGES.
Segons l‟estadística realitzada per L‟Agència de l‟Habitatge de la Generalitat de
Catalunya sobre el preu del lloguer d‟habitatges, que mesura tots els contractes de
lloguer registrats, tan si són habitatges protegits, lloguers socials, normalment amb
preu baix, com els que formen part del mercat lliure, on diu que a l‟Hospitalet el preu
mitjà en 2015 va ser de 521 euros, encara que en el 4t trimestre de 2015 ja era de
541 euros. La mitjana de 2016 va ser de 554,74 euros, però en el 4t trimestre de
2016 va arribar a 581 euros. L‟increment mitjà del preu dels lloguers en el període
2015-16 va ser d‟un 6,3%, molt lluny de l‟IPC de 2016 que va ser d‟un 1,6%.
Altres actors del sector immobiliari indiquen preus encara més alts, ja que es basen
només en el mercat de lloguer privat que gestionen aquestes empreses. Per
exemple, segons el portal „idealista‟ l‟increment dels preus anuals 2015-2016 ja va
ser del 19,2%. O segons el portal „EnAlquiler.com‟ el preu de lloguer mensual mitjà
de l‟habitatge lliure a l‟Hospitalet en el mes de juny de 2017 ja era de 982 Euros,
amb un increment real del 53,4% en el darrer any.
Atès que durant 2016, segons l‟Agència de l‟Habitatge de Catalunya, a l‟Hospitalet
es van signar 5.242 contractes de lloguer d‟habitatges.
Vist que segons el registre d‟habitatges buits de l‟Agència de l‟Habitatge de
Catalunya a la ciutat de l‟Hospitalet hi ha uns 1.700 habitatges buits, una bona part
d‟aquests pisos són propietat de bancs i grans tenidors.
Vist que aquest gran volum d‟habitatge que resta fora del mercat, és una de les
causes de distorsió de la relació entre oferta i demanda i per tant influeix en el preu
del lloguer.
Vist que en juny de 2017 la Generalitat de Catalunya va posar en marxa el nou
“Índex de referència de preus de lloguer de Catalunya” inicialment per a 27 ciutats,
entre elles l‟Hospitalet. Aquest índex té, entre altres, els objectius d‟incentivar el
mercat de lloguer i donar informació per a modular els preus, així com per a
elaborar polítiques d‟habitatge.
Vist que aquest índex és de referència, és a dir, orientatiu. No poden establir preus
vinculants en els contractes de lloguer.
Vist que la Generalitat ha informat que en els mesos vinents el Govern establirà
mesures per incentivar els propietaris que lloguin el seu habitatge per sota de
l‟índex de referència com ara la prioritat per accedir a ajuts a la rehabilitació o per
accedir a l‟Aval-lloguer i s'estudiarà la viabilitat d'establir desgravacions fiscals en
impostos com ara el tram català de l‟IRPF.
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Vist que l‟Estat espanyol encara no ha pres posició davant aquest problema ni ha
proposat cap política fiscal que incentivi el lloguer (com per exemple incentius en
l‟IRPF o en l‟impost de societats als propietaris) Ni ha començat a reformar la Llei
d‟arrendaments urbans en el sentit de controlar els preus ni oferir seguretat
d‟allotjament a les famílies per sobre de les oscil·lacions del mercat lliure.
Vist que les administracions locals també hauran de jugar un paper important en
aquestes polítiques de foment del lloguer.
Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents ACORDS:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat rebutjat l’acord Primer amb 17 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 5 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 4
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
Primer.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a crear una comissió formada pel
mateix Ajuntament, la Generalitat de Catalunya, la Federació d‟AA.VV. de
l‟Hospitalet, la PAH amb l‟objectiu de definir les estratègies, polítiques i accions
concretes per a implementar l‟Index de referència de preus de lloguer a
l‟Hospitalet.
b) Ha estat aprovat l’acord Segon amb 19 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb
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4 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Segon.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a desenvolupar una campanya
informativa a les xarxes i mitjans de comunicació locals per a reforçar la
informació sobre l‟existència de l‟índex de referència de preus del lloguer com a
eina a l‟abast de la ciutadania a l‟hora de trobar un habitatge.
c) Ha estat aprovat l’acord Tercer, amb una esmena “in voce” incorporada a
petició del Sr. Monrós Ibáñez, regidor del grup polític municipal de
Convergència i Unió, amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; amb 6 vots en contra dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Tercer.- Instar el govern de l‟Estat que acordi amb les comunitats autònomes
l‟establiment dels mecanismes legislatius que permetin comptar amb marcs
reguladors propis i adaptats a la realitat de cada territori, per tal que es pugui
legislar sobre el mercat privat de lloguer lluitant contra els increments
indiscriminats en el preu dels lloguers, o en el seu cas, què doti d‟autonomia i
capacitat a les administracions autonòmiques i locals per avançar l‟establiment
de mesures que relacionin la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de
rendes de la població i les característiques de l‟habitatge i del barri i puguin
prendre mesures de caràcter transversal, amb la implicació de totes les
administracions i agents implicats, per impedir lloguers abusius, d‟acord amb els
principis establerts a la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de
protecció del dret a l‟habitatge de les persones en risc d‟exclusió residencial. Els
criteris d‟una llei de lloguer han de considerar l‟habitatge com un dret humà i
tenir en compte la seva funció social, i no facilitar la inversió i especulació amb
ella.
d) Ha estat rebutjat l’acord Quart, que incorporava una esmena “in voce” a
petició del Sr. Monrós Ibáñez, regidor del grup polític municipal de
Convergència i Unió, amb 15 vots en contra dels representants del PSC-CP,
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Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; amb 6 vots a favor
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Quart.- Instar al govern de l‟Estat que derogui aquelles modificacions de la llei
d‟arrendaments urbans per revertir la situació de vulnerabilitat i a millorar les
garanties judicials a les quals actualment estan exposades les persones
arrendatàries de bona fe amb la finalitat que puguin presentar oposició al
desnonament (derogació “de facto” del desnonament exprés). Establir una
temporabilitat mínima del contracte de 5 anys i 3 anys de pròrroga tàcita,
estimulant alhora l‟establiment de contractes de lloguer de llarga durada i de
caràcter estable, reinstaurar l‟obligació de fer referència a la variació anual del
preu de lloguer a l‟índex de preus de consum (IPC).
e) Ha estat rebutjat l’acord Cinquè, amb 17 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 6 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i 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
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Cinquè.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet i la Generalitat de Catalunya a
impulsar la creació d'un parc públic de lloguer utilitzant els habitatges buits de
grans tenidors d'habitatge que no estiguin complint la seva funció social,
mitjançant la seva cessió obligatòria a les administracions públiques.
f)

Ha estat aprovat l’acord Sisè, amb una esmena “in voce” incorporada a petició
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del Sr. Giménez Márquez, regidor del grup polític municipal la CUP-Poble Actiu,
amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Sisè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a la FAVV de
l‟Hospitalet, a la PAH, al Sindicat de Llogaters i Llogateres, al Ministerio de
Fomento, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
de la Generalitat de Catalunya, els grups polítics del Congrés, Senat i Parlament
de Catalunya i a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
Segons l‟estadística realitzada per L‟Agència de l‟Habitatge de la Generalitat de
Catalunya sobre el preu del lloguer d‟habitatges, que mesura tots els contractes de
lloguer registrats, tan si són habitatges protegits, lloguers socials, normalment amb
preu baix, com els que formen part del mercat lliure, on diu que a l‟Hospitalet el preu
mitjà en 2015 va ser de 521 euros, encara que en el 4t trimestre de 2015 ja era de
541 euros. La mitjana de 2016 va ser de 554,74 euros, però en el 4t trimestre de
2016 va arribar a 581 euros. L‟increment mitjà del preu dels lloguers en el període
2015-16 va ser d‟un 6,3%, molt lluny de l‟IPC de 2016 que va ser d‟un 1,6%.
Altres actors del sector immobiliari indiquen preus encara més alts, ja que es basen
només en el mercat de lloguer privat que gestionen aquestes empreses. Per
exemple, segons el portal „idealista‟ l‟increment dels preus anuals 2015-2016 ja va
ser del 19,2%. O segons el portal „EnAlquiler.com‟ el preu de lloguer mensual mitjà
de l‟habitatge lliure a l‟Hospitalet en el mes de juny de 2017 ja era de 982 Euros,
amb un increment real del 53,4% en el darrer any.
Atès que durant 2016, segons l‟Agència de l‟Habitatge de Catalunya, a l‟Hospitalet
es van signar 5.242 contractes de lloguer d‟habitatges.
Vist que segons el registre d‟habitatges buits de l‟Agència de l‟Habitatge de
Catalunya a la ciutat de l‟Hospitalet hi ha uns 1.700 habitatges buits, una bona part
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d‟aquests pisos són propietat de bancs i grans tenidors.
Vist que aquest gran volum d‟habitatge que resta fora del mercat, és una de les
causes de distorsió de la relació entre oferta i demanda i per tant influeix en el preu
del lloguer.
Vist que en juny de 2017 la Generalitat de Catalunya va posar en marxa el nou
“Índex de referència de preus de lloguer de Catalunya” inicialment per a 27 ciutats,
entre elles l‟Hospitalet. Aquest índex té, entre altres, els objectius d‟incentivar el
mercat de lloguer i donar informació per a modular els preus, així com per a
elaborar polítiques d‟habitatge.
Vist que aquest índex és de referència, és a dir, orientatiu. No poden establir preus
vinculants en els contractes de lloguer.
Vist que la Generalitat ha informat que en els mesos vinents el Govern establirà
mesures per incentivar els propietaris que lloguin el seu habitatge per sota de
l‟índex de referència com ara la prioritat per accedir a ajuts a la rehabilitació o per
accedir a l‟Aval-lloguer i s'estudiarà la viabilitat d'establir desgravacions fiscals en
impostos com ara el tram català de l‟IRPF.
Vist que l‟Estat espanyol encara no ha pres posició davant aquest problema ni ha
proposat cap política fiscal que incentivi el lloguer (com per exemple incentius en
l‟IRPF o en l‟impost de societats als propietaris) Ni ha començat a reformar la Llei
d‟arrendaments urbans en el sentit de controlar els preus ni oferir seguretat
d‟allotjament a les famílies per sobre de les oscil•lacions del mercat lliure.
Vist que les administracions locals també hauran de jugar un paper important en
aquestes polítiques de foment del lloguer.
Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a desenvolupar una campanya
informativa a les xarxes i mitjans de comunicació locals per a reforçar la informació
sobre l‟existència de l‟índex de referència de preus del lloguer com a eina a l‟abast
de la ciutadania a l‟hora de trobar un habitatge.
Segon.- Instar el govern de l‟Estat que acordi amb les comunitats autònomes
l‟establiment dels mecanismes legislatius que permetin comptar amb marcs
reguladors propis i adaptats a la realitat de cada territori, per tal que es pugui
legislar sobre el mercat privat de lloguer lluitant contra els increments indiscriminats
en el preu dels lloguers, o en el seu cas, què doti d‟autonomia i capacitat a les
administracions autonòmiques i locals per avançar l‟establiment de mesures que
relacionin la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i
les característiques de l‟habitatge i del barri i puguin prendre mesures de caràcter
transversal, amb la implicació de totes les administracions i agents implicats, per
impedir lloguers abusius, d‟acord amb els principis establerts a la Llei 4/2016, del 23
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de desembre, de mesures de protecció del dret a l‟habitatge de les persones en risc
d‟exclusió residencial. Els criteris d‟una llei de lloguer han de considerar l‟habitatge
com un dret humà i tenir en compte la seva funció social, i no facilitar la inversió i
especulació amb ella.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a la FAVV
l‟Hospitalet, a la PAH, al Sindicat de Llogaters i Llogateres, al Ministerio
Fomento, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
la Generalitat de Catalunya, els grups polítics del Congrés, Senat i Parlament
Catalunya i a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona.

de
de
de
de

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 36, 37 i 38, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Des del Partit Demòcrata presentem aquestes tres mocions. Serè breu.
La moció per reduir l‟IVA dels serveis funeraris és que l‟IVA passi del 21 al 10 %.
Són dos acords, donar suport a la iniciativa perquè els serveis funeraris passin a
tributar el 10% i no el 21%, fet que suposaria un alleujament fiscal per a moltes
famílies.
En quant a la moció número 37, la moció per permetre que les entitats i
associacions de malalts puguin deixar material informatiu als centres sanitaris de la
ciutat. Es va fer una esmena inicial, aportació de la regidora Cristina Santón, de
l‟àrea de salut de la ciutat, en la qual el què demanem doncs és que l‟Ajuntament i
el CatSalut es coordinin per fer difusió de l‟existència de les entitats de salut de la
ciutat, i dels seus serveis als CAP, CUAP i centres hospitalaris, per tal de facilitar
l‟accés a les mateixes a qualsevol ciutadà que pugui interessar-li, i donar trasllat
d‟aquests acords a les entitats relacionades amb l‟àmbit sanitari de la ciutat i
associacions de veïns.
I en quant a la tercera i última moció per introduir una nova tarifa als poliesportius
de la ciutat, també vam fer unes modificacions, perquè bé és cert que la proposta
inicial era de que els socis de diferents entitats de la ciutat tinguin unes
bonificacions per abonar-se als poliesportius de la ciutat, però també és ben cert
que és una informació que queda una mica amagada, per dir-ho d‟alguna manera, i
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la proposta que fem és doncs això, que es publiciti, que la informació sobre
abonaments i preus dels poliesportius municipals, ja sigui la que es dóna de manera
presencial com la que es publica als fulletons o a les pròpies pàgines webs, sigui
actualitzada i completa, de manera que l‟usuari pugui conèixer tot el ventall
d‟abonaments i bonificacions de les que se‟n pot beneficiar.

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

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de les tres mocions i faré un petit apunt en quant a la moció de
sanitat.
Agrair-li al Sr. Monrós, sempre la seva predisposició al diàleg i a trobar els punts de
consens, que arribem a una negociació sempre que acaba beneficiant al propi
ciutadà.
Comentar que, referent a aquesta moció en concret, sobre la necessitat de difusió
dels seus serveis, de les entitats, dels CAP, CUAP i centres hospitalaris, és una
demanda que ens han fet en reiterades ocasions i escenaris, com pot ser l‟equip
redactor del pacte de la salut, o les trobades d‟entitats de salut LH.
I per començar a treballar amb elles en aquest sentit, els vam fer una proposta de
crear una guia d‟entitats que facilités així el resum de tots els serveis de totes,
perquè hi ha més d‟una trentena, que permetessin donar un cop d‟ull ràpidament i
trobar aquella entitat que era adient per a cada persona que preguntés per algunes
d‟elles.
En tant que al CatSalut hem trobat plena disposició a coordinar-se amb
l‟Ajuntament i fer arribar aquesta guia, que permetrà això, l‟accés tot d‟una a totes
les entitats, als CAP, CUAP i centres hospitalaris per tal de poder, els propis
metges, fer difusió d‟aquelles entitats que puguin ser convenients per dur a terme
un acompanyament o algun tipus d‟assistència, tant a ciutadans que ho necessitin
com als seus propis familiars.
També comentar que més enllà dels CAP i dels CUAP, estem començant a treballar
de la mà de la coordinadora de farmàcies que també tenen una voluntat molt àmplia
de fer farmàcia comunitària, aquí a Hospitalet. Hi ha barris on poder és més notori,
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tenen més presència i d‟altres que estan començant a tenir-la, i que també seran un
element molt important a l‟hora de fer difusió d‟aquesta guia, que faciliti a tots els
ciutadans poder accedir a l‟entitat que necessiten, o que els pot donar suport en
algun dels seus aspectes de la seva vida. I res més. Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem favorablement les tres mocions.
Un parell de comentaris en la 37. Ens sembla interessant la proposta. Ens fa dubtar
el fet que parli d‟entitats i associacions i que no contempli plataformes o altres tipus
de col·lectius sense entitat jurídica. Ens fa dubtar. És bastant habitual que familiars i
afectats per diferents tipus de malalties també s‟organitzin d‟una manera no reglada
jurídicament, o no amb el format clàssic d‟associació. No ho contempla la moció. No
sabem si el què s‟està redactant ho contempla o no.
I el fet de que siguin específicament de la ciutat. Totes aquelles que puguin ser amb
entitat jurídica o no, que puguin aportar malalts o familiars de la ciutat, però que no
tinguin la seu específica a la seva ciutat. Bé, són un parell de dubtes, no ens fan
canviar el sentit del vot, creiem que és interessant tenir-ho en compte en el
desenvolupament.
Votarem a favor de la 38. I en la 36, volem aprofitar per parlar una mica dels serveis
funeraris. Votarem a favor, perquè entenem que es tracta de fer que les famílies
amb menys recursos puguin assumir millor els costos dels serveis funeraris, i
perquè entenem també que els serveis funeraris són una necessitat primària que
hauria de tributar el mínim.
El cost de la mort d‟un familiar o amic o amiga, són unes despeses massa cares per
a moltes famílies del nostre municipi. El nostre objectiu no és simplement reduir el
cost mitjançant l‟IVA, sinó anar cap a la veritable municipalització del servei, no
mitjançant la concessió a una empresa, com actualment. Fer públics els recursos i
eines per garantir l‟accés universal, i rebaixar el preus de mercat.
També volem aprofitar aquest punt, per sol·licitar a l‟Ajuntament el compliment dels
acords aprovats en aquest Ple. El passat mes de novembre de 2016, el Ple
aprovava dues mocions adreçades a vetllar per la transparència en la informació i
prestació dels serveis funeraris. Precisament a la moció conjunta en la que vam
participar des de CUP-Poble Actiu, i que aquest Ple va aprovar, es demanava que,
“L‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat vetllés, mitjançant un protocol intern, per
a que es facilités una completa i veraç informació a les persones que s‟adrecin al
Consistori per informar-se del servei de cementiri municipal, així com instar també a
Àltima a donar la completa i veraç informació a les persones que s‟adrecin als
serveis funeraris oferts a la nostra ciutat.”
Bé. Més de sis mesos després d‟aquesta aprovació, hem pogut comprovar en
diverses ocasions, ni una ni dues ni tres, que al tanatori municipal no existeix cap
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informació, no hi ha informació a l‟abast de la gent que s‟apropa a buscar els
serveis funeraris de manera obligatòria, per consultar els preus públics d‟aquests
serveis, ni les bonificacions de les quals poden gaudir. Res de res.
Sí que existeix un tríptic però en aquest tríptic no es parla en absolut, no s‟esmenta,
i quan els hi demanes et diuen que no en tenen, i no en tenen reiteradament, no en
tenen mai. T‟adrecen a una web, on es pot trobar el mateix pdf que es pot trobar a
la web de l‟Ajuntament, però és molt més fàcil anar a la web de l‟Ajuntament i
trobar-ho, que no a la seva web. Bé, no és gaire accessible la informació, i
físicament no la tenen. No en disposen, i no en disposen mai.
Tanmateix, des d‟aquest grup municipal volem fer denúncia pública i política també
del monopoli i de l‟opacitat dels servei funeraris, on impera, al nostre entendre, el
mercantilisme d‟aquest sector amb grans empreses monopolístiques, com ara
Mèmora o Áltima, adquirides en el cas de la primera per fons d‟inversió estrangers, i
en els quals hi ha indicis de pràctiques fraudulentes, com així es va veure afectat
també el nostre Ajuntament.
Quan l'Autoritat Catalana de la Competència va imposar al 2015 multes per valor
d'1,7 milions d'euros a les parts implicades en el monopoli funerari de l'Hospitalet, a
Áltima Serveis Funeraris, que gestiona el tanatori Gran Via de l'Hospitalet, fins l'any
2014 l'únic de la ciutat, a l'Ajuntament de l'Hospitalet també, i als organismes
gestors dels hospitals de Bellvitge, Duran i Reynals i el General de l'Hospitalet.
Recordem també que a la moció conjunta aprovada al novembre es recollia que
l‟Ajuntament vetllés per a què, en centres de titularitat pública on es produeixen
decessos, el personal que atengui a les famílies disposi de tota la informació que
pugui ser d‟interès, i la faciliti en el cas de ser requerida.
Aprofitem per preguntar també, si han supervisat això. Si poden garantir ara que
existeix aquesta pluralitat en la informació donada dins de l‟Hospital de Bellvitge i la
resta d‟hospitals de la ciutat, dins de les opcions relatives a serveis funeraris i de
tanatori.
Recordin també que a la moció presentada per Ciutadans i aprovada al mateix Ple,
també s‟incloïa un altre acord que instava al Govern a, “estudiar la possibilitat
d‟operar mitjançant un operador municipal propi”. Com portem aquest estudi? Vuit
mesos després de la seva aprovació, no hem rebut cap informació sobre l‟estat
d‟aquesta qüestió. Gràcies.

Essent les 21:28 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCIA I MUÑOZ (ERC-AM)
Votarem a favor de les tres mocions. Comentaris sobre la moció 36. Estarem tots
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d‟acord que morir-se no és cap luxe, i que és del tot raonable que l‟IVA que s‟aplica
als serveis funeraris, passi del 21 al 10 % perquè ja són situacions suficientment
difícils per a moltes famílies que estan patint dificultats econòmiques, haver-se
d‟enfrontar a aquestes situacions.
Sobre la moció 38, també valorem positivament la mesura. Nosaltres ja vam
presentar una moció que demanava bonificacions per a persones i famílies en
situació de vulnerabilitat, i donarem suport a qualsevol iniciativa que vagi en
aquesta línea, també del foment de la cohesió, de l‟associacionisme i de la pràctica
esportiva.
I respecte a la 37, proporcionar material informatiu als centres sanitaris de la ciutat,
també valorem positivament aquesta iniciativa per donar tota la informació possible
als pacients en el mateix centre sanitari. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la 36, tenemos bastantes dudas, sobre todo visto un mercado,
efectivamente un mercado donde los precios son tan elevados y hay tan poca
competencia, que una bajada necesaria, porqué la creemos necesaria también del
IVA, vaya a repercutir sobre el precio final del servicio.
Por tanto, la 36 la votaremos en contra por qué creemos que todavía el mercado no
tiene las condiciones necesarias para que haya una libertad de precios, mayor
competencia y eso pueda traducirse en una bajada de precios a los ciudadanos.
Y la 37 y 38 las votaremos a favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 36, per tal de reduir l‟IVA dels serveis funeraris. Encara que la
nostra aposta, que ja hem expressat en aquest Ple en altres moments, seria la
remunicipalització d‟aquest servei que considerem bàsic per a la ciutadania i que
hauria d‟estar garantit amb uns preus assequibles, votarem a favor d‟aquesta moció
perquè sí que és positiva aquesta rebaixa de l‟IVA, ja que seria un avenç en aquest
sentit.
Per la moció 37, després de les esmenes que s‟han fet, sí que la votarem també a
favor. Les esmenes que s‟han proposat entorn al que s‟havia parlat al pacte local de
salut, de fer una guia, més consensuada amb la Generalitat, i de portar-les a
aquests centres per tal de fer-la arribar als pacients, doncs ens sembla una manera
més adient de fer arribar aquesta informació, també la votarem a favor.
És una proposta que creiem que és important sobretot en aquests moments difícils
que passen molts familiars i malalts, tenir un suport, una xarxa social de persones
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que estan passant per la mateixa situació que ells, que els poden ajudar
psicològicament i social.
I pel que fa a la moció 38, també la votarem a favor, després de les esmenes que
va proposar el grup del Govern, el grup municipal del Govern, donant resposta que
aquestes bonificacions ja existien. Nosaltres tampoc teníem gaire coneixement
d‟elles perquè, com han dit altres grups, no estan molt publicitades, però bé, ja que
existeixen, el més lògic és que arribin a l‟abast de tothom per tal de poder gaudir
d‟elles, encara que nosaltres, el nostre sistema seria la tarifació social, com ja hem
proposat també molts cops en aquest Ple de l‟Ajuntament.
Tots els serveis públics, nosaltres creiem que el model que s‟ha de seguir és el de
la tarifació social per tal de que qui té més, més pagui, i poder donar un accés més
universal a tots els serveis que dóna el nostre Ajuntament a tots els ciutadans en
les condicions socioeconòmiques que estiguin. Per això, la votarem a favor però
ens agradaria avançar en el tema de la tarifació social en aquest aspecte i en
d‟altres. Moltes gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, gracias. Esta moción, que lo que pide es que se baje el IVA al 10 %,
bueno pues la votaremos a favor, entendiendo que es el chocolate del loro.
Lo que a nosotros nos gustaría en realidad, es que de alguna manera se pusiera en
marcha la moción que ya se aprobó aquí por unanimidad. El propio Partido
Socialista la aprobó y estamos en las mismas. Ni se ha publicado, porqué en el
periódico de Hospitalet, que se dijo, eso es un faldón. Dice, no, hombre, es que
claro, publicar… se dijo claramente en la moción y se aprobó por el propio Gobierno
que se iba a hacer y no se ha hecho.
Es que nos tienen ustedes… nos obligan a decirles que las mociones hay que
cumplirlas, hombre, sobre todo las que votan ustedes a favor. No actúen en contra
de sus propios actos. Siguen sin publicarlas, y lo importante es que la ciudadanía
sepa que tiene un entierro muy digno con todos los servicios por 2.000 €, y no lo
saben, porqué no se enteran. Porqué cuando llegan allí, que tienen una persona
querida de cuerpo presente, van allí y le coloca el vendedor de turno todo lo que
puede, y ya la ley de la competencia le ha crujido a las funerarias. Y hay que tener
un poco más de cuidado con eso, y más sensibilidad.
Está bien que se baje, claro que sí, al 10 %, aunque sea el chocolate del loro, pero
no nos olvidemos de lo principal, de lo importante, que es que se están cobrando de
media 5, 6 y hasta… entre 6 y 7.000 € por un entierro, y esto hay familias que no lo
soportan, tienen que pedir hasta créditos para pagar eso. Es ahí donde tenemos
que ir, y aquí se aprobó una moción que se publicara el servicio, creo que se llama
épsilon, que está en torno a los 2.000 €, y no se ha publicado, y no se hace.
Hombre, y ya lo he dicho otras veces aquí, sería duro pensar, pero lo tengo que
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decir hombre, que al final no se hace nada por qué hay intereses económicos en el
Ayuntamiento con esta historia, porqué no es baladí… no, no, es que… Sr. Fran,
usted tiene que oír esto porqué no hacen lo que tienen que hacer. Y me sabe mal
ser pesado. Yo siempre soy aquí el pesado, pero tengo que decirle, hace usted así
y es verdad que me pongo pesado pero ¿sabe qué pasa? Que si ustedes
cumplieran con lo que ustedes votan, no tendría que recalcárselo.
Es decir, si ustedes publican eso y damos información, y lo hacen todo con la
transparencia que hay que hacer, pues yo dejaría de pensar, y seguramente me
estoy equivocando, pero cabe la posibilidad de que haya, a lo mejor, interés en no
hacerlo. Yo creo que más que interés, sinceramente, porqué sería muy mezquino
andar comerciando con algún tan luctuoso y tan entrañable como es la muerte.
Pero es cierto que se puede pensar, por qué si ustedes no hacen lo que tienen que
hacer y no dan publicidad, pues la gente llega allí, cataplum, 5, 6 o 7.000 € por un
entierro, cuando sabe que lo mismo, prácticamente, que le ofrecen, lo pueden tener
por 2.000 €. Pero claro ahí tenemos un negocio, que es vergonzoso, de la funeraria,
incluso repartiéndose los territorios y metiendo, la ley de la competencia, sanciones,
y al Ayuntamiento quiero recordar que también se le metió un meneo. Algo habrá
convivido con ellos, o connivencia o no.
Por lo tanto, oiga, esto es el chocolate del loro pero voy a votar a favor. Que quede
clarito que ustedes tienen que cumplir las mociones, si en verdad se las creen, sino
no las voten a favor por qué nos frustran a todos. Nos frustran a todos. Y lo que
hace falta es que los ciudadanos sepan que pueden enterrar a un ser querido por
poco dinero, muy dignamente, y no lo saben.
Y aprovechan, estos buitres que hay ahí, esos que en los hospitales, a ver si se
muere alguien, quien ha caído, eh, cuanto, aquí vemos 5.000 €. Eso hay que
evitarlo. Porqué es así, desgraciadamente es así el negocio, la especulación. El no
tener ningún pudor en sacar dinero de donde sea. Y hay que dar información para
que eso no pase.
Claro, dirán, usted hace populismo, demagogia. Pues no, es una realidad.
Publíquenlo por favor, que se entere la gente, y además si podemos bajar, que no
es competencia nuestra, pero si podemos hacer presión para que se baje el IVA,
pues mucho mejor. Mucho mejor.
Pero tomen nota de eso, por favor, Sr. Fran Belver, usted que es un hombre que
siempre nos dice aquí, que están dispuestos, que van a hacer, y tal y cual.
Cúmplanlo, cúmplanlo para que estemos satisfechos, para que no me ponga
pesado, porque si no, oiga, la machacadura la va a tener usted encima. Cada vez
que hablemos de estos temas se lo voy a decir, si usted evita que yo se lo diga,
será haciendo lo que tiene que hacer. Y ya está. Y se acabó. Muerto el perro, se
acabó la rabia. Mucho mejor dicho lo de muerto, en clave de humor.
Mire, las otras dos mociones, las vamos a votar a favor, aunque la última, la 38, al
final el título, no sé… moción para introducir una nueva tarifa. Al final, bueno, se
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explica una serie de cuestiones por cuestión del área de deportes, y yo no sé lo que
habéis arreglado pero me parece que al final no tiene nada que ver con el principio.
Me alegro porqué… pero vamos que no sé, no le veo yo mucha sustancia. Es una
moción que está ahí pero que al final, dice, mire no, es que las tarifas que tenemos
son esta, y esta y esta. Ah! Pues vale y sigo con la misma. Cambien el título.
Tenían que haber cambiado el título por lo menos, porqué moción para introducir
una nueva tarifa, ¿se ha introducido una nueva tarifa? Es que no lo sé. Igual es que
no me he enterado de que han hecho alguna cosa por ahí que yo no sepa. Pero por
lo que yo deduzco, no.
Sí que sé, la primera vez que la vi, la moción, era de una manera, y al final pues lo
de siempre, pasan por el registro civil, que digo yo, también en clave de humor, y le
van quitando por el camino, y se queda en lo que se queda, pero esta se la voy a
votar a favor. Es que yo casi siempre le voto las mociones a favor, porque muchas
de ellas no son ni chicha ni limoná, entonces bueno, tampoco le voy a enfadar. Y
tampoco son malas para la gente, por lo tanto a favor de esas dos, y de la otra, ya
ha visto, Sr. Monrós, ¿se da cuenta? Pues bueno, haya paz, que ya estamos a
punto de acabar e irnos de vacaciones y tal, y que nos vayamos todos contentos.
Gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
Respecte de la moció número 36, per reduir l‟IVA dels serveis funeraris, votarem
favorablement. Anava a dir moltes coses però no diré res.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
La 37, votarem favorablement. Els arguments ja s‟han comentat abastament, i en
tot cas, doncs ja s‟ha exposat també la tasca que s‟està fent en aquest sentit, en
relació a la moció 37.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí. Gracias. Nosotros votaremos a favor de la moción número 38, indicando que es
verdad que con el extenso catálogo de precios públicos que existe en lo
polideportivos, aquí lo tengo, casi 2.000, hace a veces difícil que todos los precios
sean conocidos por todo el mundo.
Por tanto, reducir esos 2.000 precios a un elemento publicitario, a alguna cuestión
de comunicación que sea fácil de ver por todo el mundo, no es fácil. Y por tanto,
este es un precio novedoso que se incorporó recientemente, y no tenemos ningún
problema en aceptar la posibilidad de publicitarlo de una manera, pues, más
eficiente de cara a las entidades, para que sean conocedoras y puedan hacer uso
de ella.
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Y bueno, tomamos nota, sabes que desde Hacienda se está trabajando todos los
temas de tarifación social y, evidentemente, en un futuro, en función de cómo
evolucione también el tema de las gestiones de los diferentes polideportivos, se
podría plantear eso que tú comentabas.
Essent les 21:41 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs s‟han aprovat les tres. Entenc? Sí, sí, ja, ja. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No, en quant al tema de l‟IVA dels serveis funeraris, el Partit Popular ha manifestat
una cosa que diu... que em sembla. Miri, una cosa que val 3.000 €, li aplico el 21 %,
surten 600 i escaig, 630 €, i si li aplico el 10 % surten 300 €.
La idea és baixar l‟IVA, que jo crec, no sé, vull dir, pagar un impost
innecessàriament, suposo que vostè té un afany recaptatori, vist des del punt de
vista d‟Estat espanyol, imperialista, captador de tots els impostos del món.
Però és evident que del 21 al 10, la cosa és millor i també la idea és anar a buscar,
com aquí han dit altres grups, la fórmula de que aquest servei sigui, sent una cosa
prioritària, ja sigui municipalitzat o amb empreses privades, que el preu sigui més
barat.
Per tant, jo crec que baixar del 21 al 10 % és més de la meitat, però deu ser que
amb els seus números, no hi quadra això.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si hi ha cap comentari, sinó quedarien aprovades les tres mocions i
passaríem a l‟últim apartat que és la presentada per la CUP-Poble Actiu.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 36, 37 i 38; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 36.-

PER REDUÏR L’IVA DELS SERVEIS FUNERARIS.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
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s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Francesc
J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana
Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero
i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots
en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Sovint s‟ha parlat de l‟elevat cost de morir-se i de l‟impacte econòmic que té sobre
les famílies, a més del moment dolorós per la pèrdua d‟un ser estimat.
Una de les problemàtiques dels serveis funeraris principalment és l‟IVA que se‟ls
aplica. Actualment, a Espanya s‟aplica el 21% tipus normal, mentre que es podria
aplicar el 10% tipus reduït, tal com estableix la normativa europea.
La Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al
sistema comú de l‟impost sobre el valor afegit determina quins productes i serveis
poden tenir uns tipus reduïts d‟IVA. És a l‟annex III on es detalla la llista d‟entregues
de béns i prestacions de serveis que puguin estar subjectes a tipus reduïts d‟IVA. A
l‟apartat divuit s‟estableix que els serveis realitzats per funeràries i els serveis de
crematori, juntament amb el subministrament de béns relacionats amb aquesta
activitat poden trobar-se subjectes al tipus d‟IVA reduït.
Atès que no s‟entén que aquest tipus de servei no compti amb un tipus reduït d‟IVA,
tal com passa en països europeus com ara Bèlgica o Grècia on tenen un tipus d‟IVA
reduït; súper reduït com Luxemburg; o fins i tot països exempts com són
Dinamarca, Irlanda, Itàlia, Holanda, Portugal, Suècia o el Regne Unit.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Donar suport a la iniciativa perquè els serveis funeraris passin a tributar
el 10% i no el 21%, fet que suposaria un alleujament fiscal per a moltes famílies.
SEGON.- Transmetre aquests acords al Govern espanyol, a l‟ Associació Catalana
de Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.
MOCIÓ 37.- PER PERMETRE QUE LES ENTITATS I ASSOCIACIONS DE
MALALTS PUGUIN DEIXAR MATERIAL INFORMATIU ALS CENTRES
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SANITARIS DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Els Centres d‟Atenció Primària, Centres hospitalaris I CUAP‟s són, per definició, els
equipaments sanitaris al que acudeixen més sovint la ciutadania.
És per això, que les entitats i les associacions de malalts i/o familiars de malalts
consideren necessari que aquests centres sanitaris permetin que les associacions i
les entitats relacionades amb la sanitat, i sense ànim de lucre, puguin deixar-hi
material informatiu sobre la tasca de suport i d‟informació que porten a terme.
D‟aquesta manera, es facilita que aquestes entitats, l‟objectiu de les quals és
ajudar, assessorar i donar suport al malalt i als seus familiar, puguin ser visibles per
les persones a les que es volen dirigir.
Posar a l‟abast dels pacients informació sobre organitzacions que treballen en
l‟àmbit que l‟afecta és, a més, una manera de posar al seu abast nous recursos i
noves formes de sentir-se recolzat per la societat.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que l‟Ajuntament i el CatSalut es coordinin per fer difusió de l‟existència
de les entitats de salut de la ciutat i dels seus serveis als CAP, CUAP i centres
hospitalaris per tal de facilitar l‟accés a les mateixes a qualsevol ciutadà que pugui
interessar-li.
SEGON.- Donar trasllat d‟aquests acords a les entitats relacionades amb l‟àmbit
sanitari de la ciutat i associacions de veïns.

MOCIÓ 38.- PER INTRODUIR UNA NOVA TARIFA ALS POLIESPORTIUS DE
LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Els darrers estudis de l'OCDE, comptabilitzen que al voltant del 16% dels adults
pateixen obesitat i gairebé el 40% presenta sobrepès. Un de cada quatre infants
espanyols pateix algun d'aquests dos problemes. Una mala alimentació amb alt
contingut en greixos i pobre en fibra, i la manca de pràctica habitual d'activitat física
i esport, constitueixen les principals causes de l'obesitat i les malalties cròniques
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associades. Per això, que és essencial que els governs locals estableixin mesures
preventives per evitar-ho.
L'evidència científica demostra que la pràctica regular d'activitat física té nombrosos
beneficis per a la salut física i mental, que es tradueixen en una millora de la qualitat
de vida de les persones. La OMS (Organització Mundial de la Salut) recomana, en
adults, un mínim de 30 minuts d'activitat física diària.
En aquest sentit, la ciutat de l‟Hospitalet ha aconseguit tenir, al llarg dels anys, una
bona oferta esportiva on els poliesportius municipals són, sovint, l‟equipament més
utilitzat per aquells ciutadans/es que volen practicar l‟esport des d‟una vessant no
professional.
Com és lògic, per fer ús d‟aquests poliesportius municipals s‟han establert una sèrie
de tarifes i abonaments.
A hores d‟ara, als webs dels poliesportius municipals així com la informació de la
que pot disposar, en primera instància la ciutadania, els abonaments que es
publiquen són: infantil (de 6 a 14 anys), Júnior, Jove (de 18 a 20 anys), Adult (de 21
a pensionista), Gent Gran (pensionistes i discapacitats => 33%) i Universitari.
Tanmateix, als preus públics 2017, a l‟apartat corresponent als preus públics de les
instal•lacions esportives municipals, es fa menció del següent: “en els equipaments
esportius que l‟Ajuntament gestiona de forma directa mitjançant prestació de serveis
es podrà aplicar una bonificació sobre els preus públics a col•lectius de socis
d‟entitats els quals hauran de formalitzar un abonament individual titular així com la
presentació d‟una acreditació d‟aquesta condició de soci a l‟hora de la formalització
de l‟abonament. La forquilla de bonificació anirà en funció del número de socis
adscrits a l‟entitat i la condició de la formalització de l‟abonament, amb les següents
forquilles:
-

Entitats amb més de 5 socis abonats, 5% bonificació
Entitats entre 25 i 50 socis abonats, 8% bonificació
Entitats entre 50 i 75 socis abonats, 10% bonificació
Entitats amb més de 75 socis abonats, 15% bonificació”

Entenem que el foment de l‟associacionisme i el potenciar formar part de les entitats
del barri és, també, una aposta per la cohesió social i per l‟arrelament a la ciutat, i el
fet que els poliesportius municipals de la ciutat introdueixin dins del catàleg
d‟abonaments un abonament, més econòmic que l‟abonament d‟adult, destinat a
tots aquells ciutadans/des que demostrin que pertanyen a una entitat de la ciutat pot
ser una bona eina per aconseguir fomentar la pràctica de l‟esport entre la ciutadania
i, a la vegada promoure que els hospitalencs i hospitalenques formin part del teixit
associatiu de la seva ciutat.
Tanmateix, tot i que si que existeix un mecanisme per tal que els membres
d‟entitats de la ciutat puguin fer ús dels poliesportius de la ciutat a un preu més
econòmic, a la pràctica, i donat que no se n‟ha fet cap tipus de publicitat ni difusió,
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és una opció desconeguda per gran part de la ciutadania.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que la informació sobre abonaments i preus dels poliesportius
municipals, ja sigui la que es dóna de manera presencial com la que es publica als
fulletons o a les pròpies pàgines webs, sigui actualitzada i complerta de manera que
l‟usuari pugui conèixer tot el ventall d‟abonaments i bonificacions de les que se‟n pot
beneficiar.
SEGON.- Donar a conèixer, al conjunt de la ciutadania i, especialment, al públic
objectiu, l‟existència d‟aquests abonaments i bonificacions.
TERCER.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció a les entitats de la ciutat.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de Candidatura
d'Unitat Popular-Poble Actiu, número 39, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, aquesta proposta de moció, que presentem avui, sorgeix quan el Tribunal
Superior de la UE, en una sentència del passat mes de juny, reconeix que
existeixen certes ajudes estatals, dins les exempcions fiscals, que poden ser no
ajustades a dret i per tant il·legals.
Aquesta sentència, concretament, parlava de la il·legalitat de la bonificació sobre un
impost d‟obres a un col·legi religiós, un cop comprovat que allà es feia batxillerat,
cobrant matrícula i mensualitats, és a dir, desenvolupant una activitat econòmica,
fent negoci amb una educació no universal, ni obligatòria, per tant, sense dret a ser
subvencionada.
Per tant, sent conscients que les nostres demandes anirien molt més lluny
políticament, i que, des del nostre grup municipal, exigiríem que no existís cap
avantatge fiscal per a aquest model d‟educació concertada, més encara quan
existeix un component religiós al mig, hem decidit posar aquest debat sobre la
taula. És el què portem avui.
I és que sota aquest marc d‟exempcions fiscals a l‟educació concertada, i sobretot,
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sota l‟increïble i injust conveni del 3 de gener de 1979, entre l‟Estat espanyol i la
Santa Seu, estem convençudes que s‟amaguen molts més privilegis per a l‟església
que els que ja coneixem i són públics a dia d‟avui. Privilegis que continuen fent
totalment impossible creure que vivim en un estat de dret laic, on totes les
confessions religioses tenen un tracte similar, és a dir, cap privilegi ni cap
avantatge.
Volem aprofitar aquest punt, també, per mostrar la nostra alegria per la noticia
apareguda aquesta setmana, sobre la decisió, per a nosaltres molt important, de
l‟Arquebisbat de Barcelona de treure al rector feixista i homòfob de la parròquia de
Sanfeliu, fent-lo fora de la nostra ciutat, com a mínim durant un any. Tant de bo,
s‟hagués pres aquesta mesura, i altres més contundents, molt abans. Volem
aprofitar també per felicitar a les veïnes del barri de Sanfeliu i a UCFR de
l‟Hospitalet, per la seva lluita incansable contra aquest personatge i les seves
declaracions i actes feixistes, racistes i homòfobs.
Tornant a la nostra moció, aquesta demana mesures molt bàsiques, que entenem
que són responsabilitat directa del nostre Ajuntament, la revisió de la situació de
tots els edificis que tenen dret a bonificació o exempció fiscal, segons la teva
titularitat i/o la seva activitat. Des de la CUP-Poble Actiu l‟Hospitalet voldríem que
cap escola o col·legi privat, gaudís de cap tipus d‟avantatges fiscals. Especialment,
però no únicament, aquelles que són de titularitat de l‟Església catòlica i que durant
anys han rebut quantitats desmesurades de diners públics, en forma d‟exempcions
fiscals.
I és que l‟Església catòlica, a l‟Estat espanyol, i també a Catalunya, ben lluny de
mostrar cap sensibilitat amb la seva posició de privilegi, ha decidit continuar
espoliant recursos de tots i totes, com és el cas de les seves polèmiques
immatriculacions de patrimoni. És l‟hora que tot això comenci a canviar ja. Esperem
que tot plegat pugui ser una realitat amb la nova república catalana.
Però mentre caminem cap aquesta nova república, el què proposem al Ple de
l‟Ajuntament és que vetlli, dins del marc constrictiu legal actual, que encara patim en
relació amb aquest tema, per tal de garantir la correcta recaptació fiscal sobre tots
els edificis propietat de l‟Església catòlica, de fundacions privades i d‟altres ens
sense ànim de lucre, controlant i fiscalitzant quina és l‟activitat que s‟hi realitza en
aquests edificis. L‟objectiu és tenir plena constància que no hi hagi cap activitat
econòmica a cap d‟aquests edificis que fins ara no tributen l‟IBI, per exemple, o
altres taxes públiques. I que, en cas que es trobin irregularitats d‟algun tipus,
aquestes es corregeixin immediatament.
Per últim, també sol·licitem al Govern local, que ens mantingui informades, a tots
els grups, del resultat de aquestes revisions i control, així com també del resultat i
de les possibles irregularitats que s‟hi puguin detectar. Així com també del fet de
trobar possibles no coincidències entre l‟extensió assignada a l‟educació concertada
i, per tant, bonificable, amb l‟activitat real que en aquesta mateixa extensió es
realitza, oferint formació en batxillerat o desenvolupant qualsevol altre tipus
d‟activitat econòmica, és a dir, obtenint beneficis amb un negoci, però mantenint
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privilegis que no corresponen. Gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies alcaldessa. Votaré a favor de tots els punts, excepte del punt dels
trasllats.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de l‟1 al quart i en contra del cinquè.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Des del Partit Demòcrata, aviam, abans de posicionar-me, veig que el títol amb
el contingut final i la situació no quadra massa.
Entenc perfectament que el títol diu revisar la bonificació de l‟impost de béns
immobles propietat de l‟Església, utilitzats per realitzar activitats econòmiques a
l‟Hospitalet, però confonem en que una escola sigui una activitat econòmica, o
almenys suposo que és el què pensa la CUP, i no el què pensen moltes altres
persones.
A més a més, van fer una sèrie de modificacions en aquesta moció i jo els hi diria,
estem a favor perquè demanen revisar tots els expedients. Jo sempre dic el mateix,
que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, la Generalitat de Catalunya, i qualsevol organisme
oficial revisi tot allò que hagi de revisar, si està malament perquè estigui bé. D‟això i
de qualsevol cosa. Per això dic que el títol de la moció potser amaga una
animadversió cap a un cert tipus d‟escola.
Però, dit això, en el trasllat quart, al modificar-se tot una sèrie de coses, com és
instar al Govern local a instar els expedients de les escoles però en el tercer acord
diu instar al Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació de situació
tributària de tots els edificis al municipi, que compten amb exempcions fiscals degut
a la seva activitat o titularitat, fundació sense ànim de lucre i tal. Com que en el
trasllat quart parla d‟unes concretes escoles i punt, que crec que se‟n deixa unes
quantes, de la mateixa titularitat, jo el què li demanaria és si és possible modificarlo, i excloure, bé, modificar o ampliar el nom d‟aquestes escoles a totes les que són,
i a tots els centres perquè aquí només concreta unes. A l‟Hospitalet n‟hi ha més. Bé,
és que jo no... és que són totes.
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I apart, també parla de tot una sèrie de centres, de fundacions de titularitat que aquí
no estan incloses, per tant jo entenc que si aquesta moció s‟aprova, i torno a repetir
que és la voluntat d‟aquesta formació política, aprovar els acords inicials, aquest
cinquè acord del trasllat, torno a repetir, crec que no dóna el trasllat a totes les
possibilitats emmarcades, i per això, torno a repetir, si el modifiques ampliant-ho a
totes les escoles o a tots els centres, ja sigui amb genèric o individualitzant el nom
d‟ells, jo te‟l voto a favor però sinó te‟l voto en contra perquè crec que el trasllat no
es dóna a tota la gent que queda implicada segons el què s‟està parlant en aquesta
moció.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez. Hi ha una proposició.

El Sr. Giménez parla sense micròfon.

Ah! No sé, no sé. Però entenc que li ha fet cap proposta?

El Sr. Giménez parla sense micròfon.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
La proposta concreta és que vostè fa en l‟últim acord el traslladar a uns centres
educatius que relaciona. Aquí a l‟Hospitalet en teoria n‟hi ha més dels que hi ha...

El Sr. Giménez parla sense micròfon.

A la pràctica, a la pràctica, però vull dir, jo no li tinc perquè dir...

SRA. ALCALDESSA
Bé, en tot cas, hi ha una redacció, vostè vota en contra del punt cinquè o a favor?

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Voto en contra però estava donant l‟oportunitat de millorar aquesta... si puc, si puc.
Si no puc, no.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, però com no fa una proposta concreta, el Sr. Giménez no sap què...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Voto en contra. Acabat el problema.

SRA. ALCALDESSA
Ja està. Molt bé. Per part d‟Esquerra Republicana.

SR. GARCIA I MUÑOZ (ERC-AM)
A favor i per una república laica i sense privilegis per a cap confessió.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, nosotros votaremos en contra, sobre todo por la intervención y el espíritu real de
la moción, que es, al final, ir contra la Iglesia.
Se han amparado en un conflicto particular que, precisamente, fue un ayuntamiento
el que actuó cumpliendo la ley y reclamó el pago de las correspondientes tasas e
impuestos. Y en base a no sé qué, poner en duda nuestro ordenamiento jurídico
para revisar, bueno, revisar no solo de la Iglesia, sino supongo pues de todas las
entidades sin ánimo de lucro y de todas las confesiones religiosas.
Yo creo que nuestro ordenamiento lo deja muy claro, que los funcionarios estoy
seguro que lo aplican y lo comprueban antes de dar las correspondientes
exenciones y, en fin, si nuestro ordenamiento debe cambiar, será la Unión Europea
quien nos lo marque, pero no puede ser por una revisión municipal. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, per la nostra part, nosaltres considerem que l‟Església catòlica té uns privilegis
històrics, com una rèmora. Com abans era el Codi Penal, doncs aquí també, tenim
una rèmora d‟uns privilegis que li venen d‟una època obscura i fosca, franquista, i
que encara aquests privilegis estan vigents en molts casos.
Nosaltres considerem que aquests privilegis no els han de tenir i votarem a favor
d‟aquesta moció.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, vamos a ver. Bueno aquí lo que pide es revisar la bonificación del Impuesto
de Bienes Inmuebles, IBI, por si alguna cosa supongo que estuviera mal. Es verdad
que lo más probable es que estén bien.
Pero yo sí estoy de acuerdo en que hay que ver que ni la Iglesia ni nadie tenga
privilegios en cuanto a lo que es el tema del IBI. Otra cosa es que hay unos
acuerdos con el Concordato, la Santa Sede y tal, que son ley, que habrá que
revisar, pero, mire lo que le digo Sr. Christian, usted hablaba de esto cuando llegue
la nueva república y tal. Yo creo que si esperamos a la nueva república nos vamos
a hacer todos viejos. Todos calvos. Yo creo que estas cosas, no, no, lo digo porque
cuando se cree en algo, hay que luchar para conseguirlo cuanto antes. Porque si
esperamos a que llegue la nueva república y no llega, que es lo más probable, pues
vamos a quedarnos con la gana, y si realmente se quiere, hay que lucharlo ya.
Yo estaría dispuesto a empezar ya a ver si hay esas exenciones que no tiene que
haber, si se cumple con la ley, si no se cumple, y, evidentemente, privilegios para
nadie, y mucho menos para religiones confesionales. Este Estado es un Estado
laico, aconfesional y no tiene que tener privilegios nadie, aquí. Aquí que pague todo
el mundo los impuestos que tenga que pagar.
Por tanto, hay que ponerle hilo a la aguja para, evidentemente, respetando la ley
que hay ahora mismo, lo que no se esté cumpliendo que se descubra, pues que se
ponga ahí como debe ser, y con el tiempo habría que ir a más. Lo digo claramente.
Yo creo que en un Estado aconfesional, donde no tiene que haber exenciones para
nadie, aquí todo el mundo paga, y si hay alguna cosa que es social y se merece,
porque los grupos políticos están de acuerdo en que hay una cuestión que hay que
subvencionar, en decir que no porque… pero al margen de Iglesia o no Iglesia,
cualquier cuestión social, de ONG o de cualquier cuestión que preste un servicio a
la sociedad, pues bueno, habrá que verlo.
Pero en cualquier caso, privilegios para nadie. Aquí que todo el mundo tenga la
religión que quiera, la libertad en su más amplia expresión de la libertad, pero yo no
soy de los que cree que tenga que haber nadie con exenciones. Por eso le decía,
Sr. Christian, que si de verdad nos lo creemos eso, no esperemos tanto, porque si
esperamos a lo de la república, la nueva, vamos mal, vamos mal porque me temo,
me da el olfato de que esto va para muy largo, o para nunca. Y como yo creo que
eso se ha de llevar a efecto, vamos a empezar a trabajar ya.
Por tanto, votaré a favor de esa moción porque lo que está pidiendo es que se
revise, por si acaso no estuvieran las cosas en condiciones, o se nos hubiera
colado por ahí alguna historia. Que seguramente nos encontraremos con sorpresas,
porque a lo largo de muchos años ya sabemos cómo se han defendido según
quienes para pagar lo menos posible. No solamente la Iglesia, que seguramente
también, pero que hay que vigilar que aquí todo el mundo pague, que contribuya
porque necesitamos, como dicen, en eso le doy la razón al Sr. Fran Belver, mucho
dinero para esa gente que lo necesita, esas becas comedor y tal, y seguramente si
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por ahí recogemos algún dinerillo, bien nos vendrá para hacer esas políticas
sociales, aunque sabemos que la Iglesia también hace.
Pero a lo que iba, que cada palo aguante su vela y que nadie tiene que estar exento
de pagar los impuestos que le toquen, se llame como se llame. Estamos a favor de
la moción, pero vamos a darle prisa, que la república va para largo, si es que llega.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies, alcaldessa. Bé, aquesta és una moció una mica rara, perquè és veritat que
el títol diu una cosa, el redactat una mica poc precís.
No acabo d‟entendre el set centres, no els acabem de trobar. Segons les dades de
la Generalitat en surten 5. Si entres a la web ràpidament trobes els 5 centres
educatius a la ciutat, que tenen batxillerat concertat.
La nostra proposta era votar a favor del punt primer i segon, perquè creiem que és
l‟important, el tema dels acords. La part expositiva deixa molt a desitjar.
Del punt tercer sí que volíem, per acotar una mica perquè doncs, posava, “instar al
Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació de la situació tributària de
tots els edificis al municipi”, i jo demanaria que posés, “destinats a usos educatius”,
perquè sinó em sembla que estaríem un any, i després es queixaran que no
complim les mocions. Una mica, acotem els temes educatius, i així serà més fàcil
per a tothom.
Si accepten aquesta esmena...

SRA. ALCALDESSA
El punt 3.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
“Instar al Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació de la situació
tributària de tots els edificis del municipi”, i incorporar “destinats a usos educatius”,
que entenc que la moció va en aquesta línea, entenc.
Del punt quart, també votaríem a favor i del cinquè no estem d‟acord perquè no té
cap sentit, com han quedat els acords, la introducció, amb els trasllats no té res a
veure. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, o sigui votaríem a favor de tots els acords, a excepció del cinquè.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Si accepten l‟esmena del tercer, sí. Si no, no.

SRA. ALCALDESSA
Si accepta l‟esmena del tercer...

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí.

SRA. ALCALDESSA
S‟accepta l‟esmena per tant votaríem a favor tota la moció a excepció dels trasllats.
Molt bé, doncs quedaria aprovat entenc, pel posicionament dels grups, que
quedaria aprovada la moció, a excepció del punt cinquè, dels trasllats, perquè no...
pel que han manifestat, no acaba de... segons l‟opinió d‟alguns grups, no acaba de
concordar la moció amb els trasllats.
Si vol dir alguna cosa.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, sí. Ho hem pogut sentir varies vegades, que no acabaven de semblar els
trasllats adequats. El què no hem sentit és cap proposta alternativa. No els hi
enviem a aquests però els hi enviem a..., a...
Veig que a tots els hi sembla molt coherent aprovar la moció i no aprovar els
trasllats. A ningú no li ha semblat incoherent dir, que els hi semblava molt bé la
moció, que l‟aprovaven, però que no la traslladaríem a ningú. Els hi sembla molt
coherent això.
Molt més que fer una proposta alternativa, perquè l‟únic que han dit és que no els hi
semblen coherents els trasllats però no han proposat.... sí, sí, perdó. No tots. La
majoria. Els que no els hi semblen correctes els trasllats, no sé, podrien fer una
proposta d‟afegir-ne més, és probable que l‟haguéssim acceptada.
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Parlàvem, en la presentació de la moció, parlàvem de, per a tot allò que suposa un
canvi de model d‟Estat, i la relació amb l‟Església catòlica per a nosaltres és un
canvi de model d‟Estat segurament, o sigui, és de calat, creiem que a l‟actual Estat
espanyol això és impossible, pel canvi de model d‟Estat, i per a nosaltres això és
canvi de model d‟Estat.
El què també hem dit és que mentrestant revisem i controlem el compliment del què
tenim. Sí? No esperem a res. Revisem i controlem ja. I per canviar el model d‟Estat,
per a nosaltres, canviar el model d‟Estat és impossible a Espanya, i nosaltres
apostem per canviar el model d‟Estat a Catalunya. Ja està. Simplement això.
Res. Crec que la moció és força clara quan parla... segurament es podrien haver
afegit dos o tres conceptes més en el títol, l‟hagués fet encara més llarg, i és
possible que hagués traslladat una mica més el sentit. Però no sé si seríem la
majoria dels grups que som aquí, o tots, no sé si seríem clars exemples d‟explicar
ben bé, o d‟una manera absolutament fidedigna, el contingut de les mocions als
titulars, el títol de les mocions. Vull dir, podem posar uns quants exemples de cada
Ple, on s‟explica en 3, o 15, o 25 paraules, tot el contrari del que després s‟exposa a
la moció, o inclús després, del què es vota en la moció.
Ho acceptem, es podria haver redactat molt millor el títol, i inclús podríem haver
redactat molt millor la part expositiva de la moció, sense cap tipus de problema.
Apel·làvem a revisar tant els edificis vinculats, els edificis amb activitat educativa,
tant vinculats a l‟Església catòlica com a l‟escola concertada, com a fundacions
privades, i ho expressem així en la moció, i aquesta era la intenció. Gràcies.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Solo una pequeña puntualización. Es que, Sr. Christian, la verdad es que usted dice
que es imposible, si no se cambia el modelo de Estado. Yo creo que no. Yo creo
que lo que hay que hacer es cambiar la correlación de fuerzas en el Parlamento
para que se legisle en otra dirección, pero en principio en este Estado, es un Estado
aconfesional, no tiene nada que ver. Por lo tanto, cualquier religión hay que
respetarla, todas las minorías, como no puede… está también la Constitución,
también lo… eso lo tiene ahí, está, usted si lee la Constitución verá que las
minorías, incluso las religiones, están amparadas por la Constitución.
¿Qué hay mayoría de católicos en España? Obviamente. Pero oiga, esto no tiene
nada que ver con los votos. Si usted mañana vota, y hay una correlación de fuerzas
distintas en el Parlamento español, lo más probable es que se pueda cambiar, y se
cambia la ley, y muerto el perro, otra vez digo, y se acabó la rabia.
O sea que no hace falta cambiar el modelo de Estado, que ustedes legítimamente
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aspiran a cambiarlo, otros no tenemos tantas ansias de cambiar eso, lo que
tenemos ansias es de cambiar injusticias, de cambiar cosas en las que podemos
estar de acuerdo hasta con ustedes, fíjese, teniendo distinta visión de modelo de
Estado, pero seguramente habrá cosas en las que, y lo estamos demostrando en
este Pleno, en las que coincidamos.
Mire, hemos aprobado la moción íntegra, creo que tiene sentido, y le he dicho, y
rapidito, no le demos vueltas. No esperemos aquí a cambiar modelo, ni de república
ni monarquía ni tal. No, oiga, se trata de cambiar la correlación de fuerzas para
hacer nuevas leyes que digan, esto se ha acabado, aquí Concordato con la Santa
Sede se ha acabado, aquí no hay exención para nadie, aquí paga todo el mundo. Y
esto puede pasar con el Estado que tenemos ahora mismo, sin cambiarlo.
Y ahí, seguramente, verá usted que, hasta discrepando tanto en el modelo de
Estado con la CUP como discrepamos, en cosas de este tipo, y lo estamos
demostrando aquí en este Pleno, si usted analiza bien, verá usted la cantidad de
cosas que hemos votado a favor de la CUP, teniendo un modelo de Estado
completamente distinto.
Pero aquí la razón no está de parte de un modelo o de otro, está de lo que es la
propia razón, de la coherencia y de ver qué tipo de sociedad queremos. Que cabe
dentro de este Estado, muchas de las cosas que usted y yo decimos, claro que
caben.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, ràpidament. Simplement recordar que, efectivament, que l‟Estat ens està pagant
diners de l‟IBI, la part proporcional. Llavors és un tema de revisió, simplement. O
sigui, que a vegades dóna la sensació que sembla que s‟estigui fent malament o es
vulgui canviar.
No, no, és corroborar que s‟està fent bé, que jo crec que és la part positiva de la
moció, i que em sembla correcte, em sembla correcte. Ja està. Però que s‟està fent
bé en teoria, vaja. No hi ha cap canvi de model, no ho sé vaja... discursos...

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hem finalitzat, per tant, els punts de moció. Queda l‟últim punt de l‟ordre
del dia que és precs i preguntes.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 39; adoptant-se els següents
acords:

MOCIÓ 39.-

PER A REVISAR LA BONIFICACIÓ DE L’IMPOST DE BÉNS
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IMMOBLES (IBI), DELS IMMOBLES PROPIETAT DE L’ESGLÉSIA I UTILITZATS
PER A REALITZAR ACTIVITATS ECONÒMIQUES, A L’HOSPITALET.
El Tribunal de Justícia de l‟Unió Europea (TJUE), ha emès la sentència „C-74/16
Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe‟ que
obre la porta a posar fi als privilegis fiscals de l‟església catòlica i que fins ara es
justificaven normativament en el marc de l‟exempció de l‟impost, obligatòria per a
tots els Ajuntaments arran del conveni del 3 de gener de 1979 entre l‟Estat
Espanyol i la Santa Seu.
Aquesta sentència del TJUE, que es va fer pública el passat mes de juny de 2017,
determina que les exempcions fiscals a l‟Església Catòlica a Espanya “poden
constituir ajudes estatals prohibides”, en cas que s‟atorguin “en relació amb
activitats econòmiques com ara l‟ensenyança no subvencionada”, en considerar-se
“contraris a la lliure competència”, segons apunta el dictamen.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea precisa a la mateixa sentència que
aquestes activitats d‟ensenyança no subvencionada són, per exemple, els centres
que ofereixen Batxillerat i “semblen revestir caràcter econòmic”, donat que el seu
finançament es fa mitjançant el pagament de les matrícules i mensualitat dels
alumnes o les seves famílies.
Donat que les polítiques fiscals, dins del marc polític i econòmic actual, són
imprescindibles per a garantir la justícia social de les comunitats, aplicant criteris
correctors adreçats al repartiment de la riquesa i recursos, i sobretot establint
criteris no discriminadors entre les persones i entitats que tributen.
Donat que l‟exempció fiscal de l‟Impost de Béns Immobles (IBI) a aquests edificis
propietat de l‟església, on l‟activitat desenvolupada no és el culte religiós i que
comporta activitat econòmica privada, pot suposar una “ajuda estatal prohibida”
segons contempla el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Donat que la sentència en l‟assumpte “C-74/16 Congregación de Escuelas Pías
Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe” del Tribunal Europeu serveix de
precedent per al conjunt dels estats membres de la Unió Europea, atès que la
funció del TJUE és garantir que s‟apliqui de la mateixa manera la legislació de la UE
a cadascun dels estats membres.
Donat que a l‟Hospitalet existeixen almenys uns 7 centres educatius religiosos que
podrien encaixar en aquest marc d‟exempcions fiscals dubtoses i contràries a llei.
És a dir, que ofereixen formació en Batxillerat, cobren matrícula i mensualitats als
seus alumnes i al mateix temps es consideren exemptes de l‟abonament de l‟IBI.
Donat que correspon a aquest Ajuntament fixar i revisar la correcta recaptació
d‟impostos directes d‟àmbit municipal, per a garantir la no discriminació fiscal i el
correcte funcionament de la hisenda local.
Donat que aquesta exempció fiscal no està fonamentada en cap mesura
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redistributiva ni respon a cap interès general per a la ciutat.
El grup municipal CUP-Poble Actiu l‟Hospitalet proposa al Ple els següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació a
tots els immobles de l‟Església Catòlica i les seves congregacions, a l‟Hospitalet
de Llobregat, per tal de definir l‟ús i activitat que es fa a cadascun d‟aquests i
identificar tots aquells edificis on hi hagi activitat econòmica.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar al Govern local a obrir expedients de revisió tributària i
comprovació de tots els centres educatius de la ciutat amb titularitat privada
adreçats a garantir la correcta aplicació de les exempcions fiscals vigents, en
funció de l‟espai certificat des de la Generalitat com a educació concertada i la
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que no és educació obligatòria ni subvencionada; i corregir si escau l‟aplicació
tributaria per a la correcta recaptació d‟impostos.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER, amb una esmena “in voce” incorporada a
petició del Sr. Brinquis Pérez, regidor del grup polític municipal del PSC, amb 23
vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en
contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar al Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació de
la situació tributaria de tots els edificis al municipi destinats a usos educatius
que compten amb exempcions fiscals degut a la seva activitat o titularitat
(fundació, ens sense ànim de lucre...) i corregir, si escau, aquestes exempcions.
d) Ha estat aprovat l’acord QUART amb 23 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i
Juliana Carballeira Pascual; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Instar al Govern a donar compte a tots els grups municipals de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet del resultat de les revisions, sobre els edificis dins
del municipi amb exempcions fiscals, respecte a la seva titularitat i a les
activitats que s'hi realitzin i que han estat exposades als acords anteriors
d‟aquesta pròpia moció.
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e) Ha estat rebutjat l’acord CINQUÈ amb 17 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 9 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Donat trasllat d‟aquests acords als centres educatius Joan XXIII,
Pare Enric d‟Ossó, Pineda, Xaloc, Sant Josep Obrer, Sant Jaume i Tecla Sala
de l‟Hospitalet, a l‟Arquebisbat de Barcelona, a la Nunciatura Apostòlica a
Espanya i a l‟Associació Catalunya Laica.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
El Tribunal de Justícia de l‟Unió Europea (TJUE), ha emès la sentència „C-74/16
Congregación de Escuelas Pías Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe‟ que
obre la porta a posar fi als privilegis fiscals de l‟església catòlica i que fins ara es
justificaven normativament en el marc de l‟exempció de l‟impost, obligatòria per a
tots els Ajuntaments arran del conveni del 3 de gener de 1979 entre l‟Estat
Espanyol i la Santa Seu.
Aquesta sentència del TJUE, que es va fer pública el passat mes de juny de 2017,
determina que les exempcions fiscals a l‟Església Catòlica a Espanya “poden
constituir ajudes estatals prohibides”, en cas que s‟atorguin “en relació amb
activitats econòmiques com ara l‟ensenyança no subvencionada”, en considerar-se
“contraris a la lliure competència”, segons apunta el dictamen.
El Tribunal de Justícia de la Unió Europea precisa a la mateixa sentència que
aquestes activitats d‟ensenyança no subvencionada són, per exemple, els centres
que ofereixen Batxillerat i “semblen revestir caràcter econòmic”, donat que el seu
finançament es fa mitjançant el pagament de les matrícules i mensualitat dels
alumnes o les seves famílies.
Donat que les polítiques fiscals, dins del marc polític i econòmic actual, són
imprescindibles per a garantir la justícia social de les comunitats, aplicant criteris
correctors adreçats al repartiment de la riquesa i recursos, i sobretot establint
criteris no discriminadors entre les persones i entitats que tributen.
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Donat que l‟exempció fiscal de l‟Impost de Béns Immobles (IBI) a aquests edificis
propietat de l‟església, on l‟activitat desenvolupada no és el culte religiós i que
comporta activitat econòmica privada, pot suposar una “ajuda estatal prohibida”
segons contempla el criteri del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Donat que la sentència en l‟assumpte “C-74/16 Congregación de Escuelas Pías
Provincia Betania/Ayuntamiento de Getafe” del Tribunal Europeu serveix de
precedent per al conjunt dels estats membres de la Unió Europea, atès que la
funció del TJUE és garantir que s‟apliqui de la mateixa manera la legislació de la UE
a cadascun dels estats membres.
Donat que a l‟Hospitalet existeixen almenys uns 7 centres educatius religiosos que
podrien encaixar en aquest marc d‟exempcions fiscals dubtoses i contràries a llei.
És a dir, que ofereixen formació en Batxillerat, cobren matrícula i mensualitats als
seus alumnes i al mateix temps es consideren exemptes de l‟abonament de l‟IBI.
Donat que correspon a aquest Ajuntament fixar i revisar la correcta recaptació
d‟impostos directes d‟àmbit municipal, per a garantir la no discriminació fiscal i el
correcte funcionament de la hisenda local.
Donat que aquesta exempció fiscal no està fonamentada en cap mesura
redistributiva ni respon a cap interès general per a la ciutat.
El grup municipal CUP-Poble Actiu l‟Hospitalet proposa al Ple els següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació a tots
els immobles de l‟Església Catòlica i les seves congregacions, a l‟Hospitalet de
Llobregat, per tal de definir l‟ús i activitat que es fa a cadascun d‟aquests i identificar
tots aquells edificis on hi hagi activitat econòmica.
SEGON.- Instar al Govern local a obrir expedients de revisió tributària i comprovació
de tots els centres educatius de la ciutat amb titularitat privada adreçats a garantir la
correcta aplicació de les exempcions fiscals vigents, en funció de l‟espai certificat
des de la Generalitat com a educació concertada i la que no és educació obligatòria
ni subvencionada; i corregir si escau l‟aplicació tributaria per a la correcta recaptació
d‟impostos.
TERCER.- Instar al Govern local a obrir expedients de revisió i comprovació de la
situació tributaria de tots els edificis al municipi destinats a usos educatius que
compten amb exempcions fiscals degut a la seva activitat o titularitat (fundació, ens
sense ànim de lucre...) i corregir, si escau, aquestes exempcions.
QUART.- Instar al Govern a donar compte a tots els grups municipals de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet del resultat de les revisions, sobre els edificis dins del
municipi amb exempcions fiscals, respecte a la seva titularitat i a les activitats que
s'hi realitzin i que han estat exposades als acords anteriors d‟aquesta pròpia moció.
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PRECS I PREGUNTES
a)

Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
ICV-EUiA-PIRATES



En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de juny
de 2017, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 27 de juny de 2017, en relació al
compliment de la moció de cobertes verdes aprovada pel Ple, l‟informo que el “Pla
de desenvolupament local de terrats vius i cobertes i façanes verdes” es troba
actualment en fase d‟anàlisi.
Atentament,”


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 27 de juny de
2017, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia, regidor d‟Educació, Sr. Jaume Graells
Veguin, que literalment diu:

“Senyora,
Respecte al prec que veu formular en la sessió plenària de data 27 de juny i,
segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic de Ple, en relació al poc
termini que s’ha donat per a l’última convocatòria del consell municipal
educatiu i les informacions contradictòries sobre una errada a la data.
La convocatòria de l‟últim plenari del curs del Consell Educatiu de l‟Hospitalet es va
realitzar el 22 de juny a primera hora del matí, sent aquest consell el 28 de juny.
Prèviament als membres del grup permanent ja els hi havíem avançat la realització
del plenari una vegada finalitzat el curs escolar, perquè es va procedir a fer la
votació dels dies de lliure disposició.
Es va enviar un altre correu electrònic, dos dies abans de la realització del plenari,
amb tota la documentació relativa al mateix. En aquesta convocatòria va haver una
errada en el moment de transcriure-ho a l‟ordinador que va ser esmenada
ràpidament en un altre correu electrònic amb la data correcta. A més, es va fer una
trucada telefònica a tots els membres del plenari confirmant la rebuda del correu
electrònic i confirmant assistència, i aquesta va ser finalment de 31 persones.
Us informo que em dono per assabentat de la vostra petició i per a les properes
sessions del consell educatiu tindrem en compte aquestes aportacions, realitzant la
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convocatòria amb més temps d‟antelació i aportant la documentació relativa a la
mateixa.
Ben atentament,”


En relació amb el pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de juny
de 2017, per la regidora del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 27 de juny de 2017, en relació a l‟estat
del pi de la Remunta, l‟informo que no ens ha estat facilitat encara el darrer informe.
Atentament,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de juny
de 2017, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Iván
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l‟Alcaldia, Sra. Mari GarcíaCalvillo, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte a la pregunta i prec que veu formular el passat Ple de data 27 de juny de
2017 i, segons el que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de
que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 25 de juliol de 2017, en relació a “Sí.
Una pregunta i un prec alhora. Continuen sense publicar a la web els
projectes en període d’exposició pública. No n’hi ha cap actualment. Només
publiquen al BOP i al DOG de la Generalitat. La pregunta és quan ho pensen
solucionar”.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos escrit de la Gerència
Municipal.
Ben atentament,
INFORME
En resposta a la pregunta i al prec realitzat oralment durant la sessió del Ple de
data 27 de juny de 2017 per Iván Nieto Martínez, Regidor del Grup Municipal
d‟Iniciativa Per Catalunya – Esquerra Unida i Alternativa - Pirates, i segons el que
disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada
durant el Ple Ordinari que es celebrarà el dia 25 de juliol de 2017, que es transcriu a
continuació:
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“Sí. Una pregunta i un prec alhora.
Continuen sense publicar a la web els projectes en període d‟exposició
pública. No n‟hi ha cap actualment. Només publiquen al BOP i al DOG de la
Generalitat. La pregunta és quan ho pensen solucionar”
Em plau informar-vos que des del passat dia 12 de maig de 2017 es pot accedir a la
consulta dels projectes i memòries en exposició pública a la Seu Electrònica del
nostre Ajuntament mitjançant la següent drecera: https://seuelectronica.lh.cat/1190147_1.aspx?id=1.
Atentament,”


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 27 de juny de
2017, pel regidor del grup polític municipal d‟ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Iván
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:

“Respecte a la pregunta verbal que vàreu efectuar en el darrer Ple de juny amb
número 01016, i segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a
efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari del mes de juliol en relació a: “ llistat
de visites o certificacions que s‟han fet els dos darrers anys dels castells inflables
que hi ha a la Ciutat...”
Els faig saber que:
S‟han fet tantes visites d‟inspecció com sol·licituds de permisos per a la instal·lació
de castells inflables.
Adjuntem la relació de castells inflables que s‟han demanat i autoritzat a la ciutat,
complint amb la normativa que els hi vam facilitar en l‟anterior Ple en el transcurs
dels anys 2016 al 2017.
No hi ha cap inflable autoritzat de manera permanent.
Atentament,”
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”
PARTIT POPULAR


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 38301, de 16 de maig de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia, regidor
dels districtes IV i V, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:

“Senyora,
Respecte a la pregunta que va presentar al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament, amb número 38.301 y data 16 de maig de 2.017 i segons el que
disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic de Ple i als efectes que sigui contestada
al Ple de 25 de juliol de 2.017 una vegada es va demanar l‟ajornament de la
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resposta el passat 26 de juny de 2.017, en relació a diversos assumptes que fan
referència als Blocs Florida al barri de Les Planes.
RESPOSTA:
Sobre els assumptes de seguretat ciutadana s’informa el següent:
La instal·lació de càmeres de seguretat per part de les policies està regulada per la
Llei Orgànica 4/1997, de 4 d‟agost, que regula “la utilización de videocámaras por
las fuerzas y cuerpos de seguridad en lugares públicos”, i pel que fa a Catalunya,
està desenvolupada pel decret 134/1999, de 18 de maig, de regulació de la vídeo
vigilància per part de la policia de la Generalitat i de les policies locals de Catalunya.
La llei orgànica determina que les instal·lacions fixes de vídeo vigilància estan
subjectes a autorització prèvia i que han de ser autoritzades pel Delegat del
Govern, previ informe favorable de la Comissió de vídeo vigilància de Catalunya. La
Comissió de Control de Dispositius de Vídeo vigilància (CCDVC), és l'òrgan
consultiu i de control de la instal·lació i ús de càmeres de vídeo vigilància per part
de les forces i cossos de seguretat a la via pública i té coma a missió vetllar perquè
es garanteixi el dret a la privacitat, intimitat i a la pròpia imatge dels ciutadans que
poden resultar afectats per aquests dispositius de control.
La Comissió sol emet informe favorable sempre en atenció del principi de
proporcionalitat, si s‟acompleixen els següents requisits: assegurar la protecció dels
edificis i instal·lacions públiques i dels seus accessos, salvaguardar les
instal·lacions útils per a la defensa nacional; constatar infraccions a la seguretat
ciutadana i prevenir la causació de danys a les persones i béns.
La resolució ha de ser motivada i referida en cada cas al lloc públic concret, que ha
de ser objecte d'observació per les càmeres de vídeo i ha d‟especificar també totes
les limitacions o condicions d'ús necessàries, en particular, la prohibició
d‟enregistrar sons, excepte quan concorri un risc concret i precís, així com les
referents a la qualificació de les persones encarregades de l'explotació del sistema
de tractament d'imatges i sons i les mesures a adoptar per garantir el respecte de
les disposicions legals vigents. Així mateix, ha de precisar genèricament l'àmbit físic
susceptible de ser gravat, el tipus de càmera, les seves especificacions tècniques i
la durada de l'autorització, que tindrà una vigència màxima d'un any, al terme haurà
de sol·licitar-ne la renovació.
Com és de veure els criteris per a l‟autorització de càmeres de vídeo vigilància són
molt restrictius. Com ja s‟avançava, cada any l‟administració responsable ha de
justificar que les causes que vàrem motivar la instal·lació de cada càmera
segueixen vigents, ja que en cas contrari no es renova l‟autorització i s‟ordena la
desinstal·lació de la càmera.
Actualment hi ha instal·lades 40 càmeres de vigilància d‟edificis municipals i 39
càmeres de vigilància de seguretat ciutadana en diversos punts de la ciutat, quatre
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de les quals estan instal·lades als Blocs de la Florida. Enguany s‟ha demanat
permís per instal·lar-ne 8 més, de les quals 2 són per a la zona dels Blocs.
Totes les càmeres instal·lades ajuden a la prevenció dels delictes i les infraccions
en l‟àmbit de la llei de Protecció de la seguretat ciutadana, ja sigui en prevenció o
constatació d‟infracció a la pròpia llei, com en l‟evitació o prova de càrrec en delictes
contra les persones o les coses, inclosos els danys en el patrimoni per la crema de
contenidors o en altres bens públics o privats.
Pel que fa als serveis específics de seguretat en la zona dels Blocs, cal recordar
que la coordinació policial constitueix un del eixos bàsics en l‟eficiència i eficàcia del
servei policial.
Un dels instruments més importants d‟aquesta coordinació la constitueix la Mesa de
Coordinació Operativa (MECOOP), constituïda com a òrgan permanent i estable de
coordinació i de cooperació dels diversos cossos i serveis de seguretat al municipi,
que va ser creada per la Junta Local de Seguretat de l‟Hospitalet.
La MECOOP és l‟instrument d‟implementació i execució dels acords de la Junta
Local de Seguretat (JLS), alhora que té la responsabilitat d‟assegurar l'intercanvi
d'informació i la coordinació operativa de les actuacions dels diversos cossos de
seguretat que actuen en el municipi i d‟elaborar propostes de plans de seguretat i
de coordinació, a més de concretar les propostes de millora de la col·laboració per
presentar-los a la Junta Local.
En totes les JLS que es fan a la nostra ciutat 1 sota la presidència de l‟alcaldessa,
s‟analitza i es valora sistemàticament la situació de la seguretat pública en el
municipi i es concreten les polítiques de seguretat en tots els àmbits. En aquest
sentit les problemàtiques que poden sorgir en cada moment en els Blocs de la
Florida, no són una excepció.
La MECOOP a l‟Hospitalet es reuneix setmanalment. Les accions preventives es
planifiquen en funció de les prioritats que determinen l‟anàlisi expert de les dades i
s‟adeqüen constantment a les necessitats de cada moment. En aquest sentit, s‟ha
establert entre els dos cossos de la ciutat, un sistema coordinat de vigilància
preventiva en aquells punts amb més incidències o que són objecte d‟una especial
preocupació ciutadana. La distribució de zones entre un i altre cos policial
s‟estableix setmanalment en la MECOOP. La zona dels Blocs de la Florida és una
d‟aquestes zones i a part del patrullatge habitual per les diverses unitats d‟un i altre
cos, s‟ha establert una franja horària d‟especial vigilància entre les 8 de la tarda i les
2 de la matinada de manera coordinada.
En aquesta vigilància reforçada participen unitats especialitzades tant d‟uniforme
com de paisà, que juntament amb les càmeres de vídeo vigilància instal·lades a la
La darrera de 10 de gener, amb l‟assistència del Conseller de l‟Interior, entre altres
responsables polítics i dels responsables policials locals o regionals de la PG-ME,
CPN, GC i GU. La propera JLS està prevista pel dia 14 de juny.
1
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zona, no sol pretenen evitar la comissió d‟actes delictius o d‟infraccions a la llei de
Seguretat ciutadana, sinó també incidir decididament en la seguretat subjectiva,
entenent com a tal la percepció que la ciutadania té de la seguretat, de com de
segurs o insegurs els ciutadans se senten, amb independència dels riscos reals que
afrontin en el territori on duen a terme les activitats habituals.
Aquesta planificació específica forma part de la campanya anual d‟Estiu Segur, on
participa també, a part dels Mossos d‟Esquadra i la Guàrdia Urbana, el Cos
Nacional de Policia. Aquesta campanya específica dura de l‟1 de juny al 30 de
setembre i inclou diferents àmbits de prevenció:







Espais públics
Festes majors
Establiments públics
Prevenció de delictes més habituals
Prevenció delictes contra la salut pública
Dispositius especials

Dins de l‟apartat “espais públics”, s‟inclou la vigilància del Blocs de la Florida. Dins
d‟aquesta planificació es delimiten les zones específiques a vigilar i la determinació
de les problemàtiques i horaris amb més incidència. S‟efectua també una revisió
periòdica de les actuacions amb reunions de seguiment i avaluació quinzenals a on
s‟avaluen les propostes d‟adequació i millora i s‟intercanvia i comparteix la
informació.
La classificació dels Blocs com a punt d‟especial vigilància, igual com passa amb
altres punts de la ciutat, determina un increment del patrullatge preventiu a les
hores de major afluència i major índex de conflictivitat com ja s‟ha dit, i una posterior
avaluació de resultats pels comandaments policials responsables de la campanya
del dos cossos, a on s‟analitzen les actes i denúncies efectuades, els resultats dels
punts i horaris de vigilància, etc.
Les unitats bàsiques per aquesta vigilància especial són:









Unitats de Seguretat Ciutadana del CME
Patrulles de districte de la GU
Unitats de proximitat del CME
Servei de reforç de la GU
Unitats ARRO del CME
Unitats d‟Intervenció Operativa de la GU
Unitat de suport i informació de la GU
Unitat d‟Estrangeria del CNP

Pel que fa a l‟acció policial en la zona del Blocs de la Florida, s‟ha d‟emfatitzar que
es tracta d‟una actuació coordinada dels diferents cossos policials, dirigida en
darrera instància, des de la Junta Local de Seguretat. Aquesta acció que no
solament pretén disminuir el nombre d‟incidents, ja siguin en forma d‟il·lícits penals
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o infraccions administratives actuant, per tant, dins l‟àmbit de la seguretat objectiva,
sinó també incidir en altres factors, per augmentar la sensació de seguretat en tota
la zona (seguretat subjectiva). Les administracions públiques, i l‟ajuntament de
l‟Hospitalet no n‟és una excepció, dediquen esforços i recursos a millorar la
sensació de seguretat, independentment que els índexs de criminalitat siguin baixos
o estiguin per sota de la mitjanes de comparació, entenent que solament una
ciutadania que se senti segura pot gaudir plenament de les seus drets i llibertats.
En aquest sentit i a tall de conclusió, des de fa temps els diversos operadors de
seguretat que operen en la ciutat, apliquen mesures operatives que volen incidir
positivament en les sensacions de seguretat de la ciutadania, tant en la definició de
les polítiques de patrullatge com en la implementació de programes específics
multidisciplinaris (Comissió Tècnica de Prevenció en el sí de l‟Àrea de Seguretat
Ciutadana i Civisme). Aquestes polítiques són objecte d‟anàlisi i correcció constant
en les meses setmanals de coordinació operativa.
Sobre els assumptes d’inserció social i laboral s’informa el següent:


Els programes d‟inserció laboral tenen un caràcter general i van dirigits al
conjunt de la població i per tant, també als ciutadans del barri de Les Planes i
van dirigits tan a ciutadans en situació d‟atur, a joves a la recerca de la seva
primera feina i tanmateix a tots i totes que estiguin en una greu situació
d‟exclusió del mercat labora. En aquesta vesant no hem d‟oblidar la feina que
fan entitats como poden ser Càritas, Creu Roja...

Sobre els assumptes d’absentisme escolar s’informa el següent:


Segons les dades facilitades pel Departament d‟Ensenyament, l‟índex
d‟absentisme al districte IV de l‟ESO, és del 7,60% (no es disposa de la dada
segregada de blocs florida. La mitjana de Catalunya es situa en el 4,10%.



La Generalitat de Catalunya, a través del Departament d‟Ensenyament i amb la
col·laboració dels ajuntaments vetlla pel compliment de l‟escolaritat obligatòria.



El Departament d‟Ensenyament i l‟Ajuntament van elaborar conjuntament i amb
la complicitat i participació de la comunitat educativa de la ciutat, el “Pla de
Millora de l‟Escolaritat: Prevenció i atenció a l‟absentisme escolar” (www.lh.cat/educacio/394287_1.aspx) amb l‟objectiu de “Fomentar la plena
escolarització de tots els infants i adolescents de l‟Hospitalet, reduint al màxim
l‟absentisme escolar durant les etapes d‟educació infantil, educació primària i
educació secundària obligatòria”.



El Ple municipal, en sessió de 28 d‟abril del 2015, es va donar per assabentat
del Pla de Millora de l‟escolaritat: Prevenció i atenció a l‟absentisme escolar .



La Regidoria d‟Educació, a través de les tècniques de suport educatiu a
l‟absentisme (TSEA) i de les comissions socioeducatives dels centres on son
convidades a participar, treballa pel retorn de l‟alumnat absentista al centres.
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La posada en marxa del Pla, les eines, estratègies i protocols que aporta i el
marc de col·laboració entre els administracions implicades està afavorint el
treball de prevenció i atenció de l‟absentisme i l‟aportació d‟unes primeres dades
que a mesura que el Pla es desenvolupi i sigui assumit pels centres permetrà,
en un futur, que la Regidoria disposi de xifres més precises sobre absentisme.

Sobre els assumptes dels índex d’immigració i els diferents col·lectius
s’informa el següent:


Aquesta informació es pot consultar a l‟anuari estadístic de la ciutat
disponible a la pàgina web de l‟Ajuntament.

Sobre els assumptes sobre despeses del mobiliari urbà que s’han reposats i
els plans urbanístics específics:


A les reparacions i/o reposicions dels elements del mobiliari urbà no sempre
es possible distingir a que es deu la incidència; no obstant s‟han de
solucionar els desperfectes independentment del seu origen. El programa de
gestió no recull aquesta circumstància.



No existeix cap pla urbanístic específic a curt termini a la zona dels Blocs
Florida, no obstant això, si que n‟hi ha prevista una actuació que està
recollida al Pla d‟Inversions Municipals.



Tanmateix en el marc del nou Pla Integral per als Blocs Florida, esta previst
que es desenvolupin noves actuacions urbanístiques que a data d‟avui no
estan concretades.

Atentament,”
CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUP-PA,
RGE número 37853, de 15 de maig de 2017, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que
literalment diu:

“RESPOSTA AL GRUP MUNICIPAL CUP-POBLE ACTIU EN RELACIÓ A LES
PREGUNTES FORMULADES MITJANÇANT SOL·LICITUD ENTRADA PEL
REGISTRE GENERAL DE L’AJUNTAMENT EN DATA 15 DE MAIG DE 2017 I
AMB NÚMERO 37853
Es sol·licita informació en relació a les actuacions realitzades a conseqüència de les
situacions i circumstàncies que, com a fet provats, es posen de manifest a l‟informe
de la Instructora de l‟expedient d‟informació prèvia incoat per resolució del Tinent
d‟Alcaldia d‟Hisenda i Serveis Centrals núm. 3651/2016, de 10 de maig, a l‟objecte
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de comprovar els fets posats de manifest a la instància presentada per la secció
sindical PAS-GIGU, en data 15 d‟abril de 2016.
Respostes:
1.- Respecte si el regidor de Seguretat, Convivència i Civisme de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, José María García Mompel, té coneixement
d’aquest informe:
El titular de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, va tenir coneixement
d‟aquest informe des de el moment en que la instructora de l‟expedient va lliurar al
Tinent d‟Alcaldia d‟Hisenda i Serveis Centrals l‟informe del resultat de la instrucció
d‟informació prèvia tramitada. El propi regidor va posar aquest informe en
coneixement dels diferents grups polítics del consistori, incloent el grup municipal
CUP-Poble Actiu, en una reunió mantinguda a l‟efecte en data de 14 novembre de
2016.
2.- Respecte a què s’ha fet fins ara i quines passes estan en marxa actualment
a l’Ajuntament de l’Hospitalet per a corregir els “fets provats” i enumerats a
l’expedient d’informació prèvia:
Com a conseqüència de la instrucció del referit informe per part del Servei de
Recursos Humans s‟han dut a terme les següents actuacions:
1. Regularització dels factors de nocturnitat, perillositat, vestuari, penositat,
menyscapte de diners, en els nòmines del darrer trimestre del 2016.
o Exp. 9899/2016
o Exp. 11846/2016
o Exp. 12729/2016
2. Elaboració quadrants anuals de servei en desembre del 2016 a la Unitat de
Guàrdia Urbana, Convivència i Civisme i Protecció Civil.
3. Donar d‟alta el control de presència diari els agents de servei en Sancions
(novembre 2016), Protecció Civil (gener 2017), Convivència i Civisme (maig
2017 sol·licitada el control a partir de l‟1 de juny).
4. Reunions amb el personal afectat, per tal d‟informar sobre l‟expedient
d‟informació prèvia i la seva afectació al factor indemnització festius:
a. En data 7 de març de 2017, al personal desenvolupant funcions al
Gabinet Tècnic de Prefectura
b. En data 15 de març de 2017 amb els membres de la Guàrdia Urbana
desenvolupant funcions en el Servei de Mobilitat i Via Pública, en
l‟Oficina de Sancions i en el Departament de Protecció Civil.
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c. En data 15 de març de 2017 reunió amb el Cap del servei de
Mobilitat.
d. En data 22 de març de 2017 reunió amb el Cap del cos de la Guàrdia
Urbana.
e. En data 12 de maig de 2017 reunió amb A. P. A., que desenvolupa
funcions a Llicències de Via Pública.
f. En data 23 de maig de 2017 reunió amb C. M. G., que desenvolupa
funcions al Negociat de multes de trànsit i amb el Director del Pla
Local de Seguretat i Protecció Civil, J. S. C..
5. Per Resolució núm. 3108/2017, d‟11 d‟abril del Tinent d‟Alcaldia d‟Hisenda i
Serveis Centrals es va donar per finalitzat l‟expedient d‟informació prèvia de
referència i es van ordenar les actuacions escaients per tal de regularitzar
les situacions i circumstàncies que com a fets provats es posen de manifest
a l‟informe de la Instructora de l‟expedient.
6. En execució de la referida Resolució, i mitjançant citacions per comparèixer
en seu de l‟expedient, els dies 15 i 16 de maig, 16 de juny i 3 de juliol de
2017, es va informar al personal afectat, de forma individualitzada, de
l‟obertura d‟aquest expedient i procedir a iniciar les actuacions escaients per
la regularització de factors retributius del personal de la Guàrdia Urbana, en
concret el factor d‟indemnització festius, d‟acord amb les adscripcions i
funcions que efectivament desenvolupen a la actualitat, i per posar de
manifest l‟expedient incoat als compareixents als efectes oportuns.
7. El 29 de maig reunió amb tots els Sindicats amb representació municipal
(UGT, CCOO, CATAC I GIGU), i l‟Àrea de Seguretat Ciutadana per explicar
l‟evolució de l‟expedient.
8. En dates 12 de maig, 14 de juny i 3 de juliol de 2017 han tingut entrada en el
Registre General d‟aquest Ajuntament escrits pels quals ha estat sol·licitat
pel diferent personal afectat, entre d‟altres, que es lliuri diversa
documentació en relació a l‟expedient de referència.
9. Mitjançant compareixences celebrades els dies 29 i 30 de juny i 6 i 10 de
juliol de 2017 ha estat lliurada al diferent personal afectat la documentació
sol·licitada, havent estat degudament anonimitzada.
3er.- Respecte a la regulació i ordenació dels horaris i calendari laboral de la
Guàrdia Urbana, així com la adscripció de diferents comandaments i agents a
d’altres serveis de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme:
Es formularà proposta de resolució per tal d‟incorporar al cos de la Guàrdia Urbana
amb integració al quadrant del servei en festius, durant el mes d‟octubre de 2017, a
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tot el personal afectat. Dita incorporació es farà mitjançant Ordre del Cap del Cos, al
igual que la regulació i ordenació del compliment efectiu de la seva jornada laboral.
4t.- Respecte el termini previst d’esmena d’aquestes irregularitat que no són
objecte de negociació col·lectiva:
Les actuacions que no siguin estrictament matèria de negociació col·lectiva,
requereixen mesures de caire organitzatiu, que impliquen actuacions en matèria de
planificació i provisió de places i llocs de treball que necessariament han de garantir
la continuïtat en la prestació del servei públic de seguretat ciutadana i sense
menyscabar la continuïtat de la prestació de serveis propis de la GU o d‟altres
serveis municipals afectats.
En aquests sentit, atès que fora de el cos de la Guàrdia Urbana esta adscrit diferent
personal membre del cos i que estan desenvolupant tasques essencials en
l‟organització municipal.
Pel que fa als membres de la GU adscrits a l‟Oficina de sancions i al Servei de
Mobilitat i Via Pública i per tal de garantir al continuïtat d‟aquests serveis, s‟ha
previst l‟adscripció de places d‟auxiliar administratiu per substituir els membres que
es reincorporen a la GU.
Respecte els membres de la GU que desenvolupen funcions en l‟àmbit de la
protecció civil, esdevé imprescindible garantir la continuïtat de serveis essencial, i
l‟Ajuntament procedirà gradualment a realitzar les actuacions convenients per
prestar els dits serveis mitjançant l‟adopció de les mesures que organitzativament
es considerin oportunes.”


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 27 de juny de
2017, pel regidor del grup polític municipal de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l‟Alcaldia, Sra. Mari GarcíaCalvillo, que literalment diu:

“Senyor,
Respecte al prec que veu formular en el Ple Municipal de 27 de juny de 2017, amb
número de registre de Gabinet 1009 de data 04 de juliol de 2017 i, segons el que
disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a “... Li preguem al
Govern i a totes les seves àrees que quan els hi fem una sol·licitud d‟informació, i
sobretot en aquelles que triguen 4 i 5 mesos a contestar, si els hi demanem, si els
hi sol·licitem específicament i clara que volem la informació escanejada, sobretot
quan és informació que supera les 200, 300, 400 còpies, que ens passin la
informació escanejada....”
Per donar resposta a l‟ esmentat prec em plau adjuntar-vos escrit de la Gerència
Municipal.
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Ben atentament,
INFORME
INFORME DE LA GERÈNCIA MUNICIPAL EN RELACIÓ AL PREC EXPRESSAT
PEL PORTAVEU DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-POBLE ACTIU DAVANT
EL PLE MUNICIPAL DE 27 DE JUNY DE 2017.
En relació al seu prec formulat oralment al Ple municipal del 27 de juny del 2017,
ens donem per assabentats tot constant-me, com a Gerent de l‟Ajuntament, que
sense excepcions i com no podria ser d‟una altra manera és absoluta la
disponibilitat i la predisposició dels serveis municipals d‟aquest Ajuntament en
atendre les sol·licituds dels regidors. Ara bé, és important deixar constància que la
demanda de grans volums de còpies que a vegades es demana acompanyant
l‟accés a la documentació ha de ser compatible amb la necessària garantia d‟evitar
la pertorbació de l‟eficàcia administrativa dels serveis, aspecte recollit a la
jurisprudència.
En tot cas amb la intenció de millorar s‟estan estudiant millores paral·leles al
desplegament de l‟administració electrònica que òbviament suposarà un canvi en la
consulta de la documentació a la què es té dret.”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

PP
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d‟acord amb el
que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 11 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
22 i 29 de juny i 5 de juliol de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a
la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 51.179, de 22 de juny de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de julio de 2017.
Los vecinos de la Calle Martí Codolar, nos informan que sobre el número 45 existe
un piso, en el cual se producen según nos indican “supuestas citas”, con la molestia
que eso ocasiona a los vecinos de la zona.
Por todo ello, este regidor
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RUEGA


Se realicen las inspecciones oportunas a fin de aclarar si realmente se
producen estos hechos y en caso afirmativo poner las medidas que se
estimen oportunas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 51179, de fecha 22/06/2017, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada en el Pleno Ordinario del
día 27 de junio de 2017 en relación a: “Los vecinos de la calle Martí Codolar,
informan que sobre el número 45 existe un piso, en el cual se producen supuestas
citas...”
Le hago saber que:
En el mes de mayo de 2016 se abrió un expediente administrativo en la Unidad
policial de Convivencia y Civismo a raíz de la queja presentada por los vecinos del
inmueble sito en c. Martí Codolar, nº 45 de esta ciudad.
Se constata que se está ejerciendo una actividad ilícita en la vivienda y que la
misma causa problemas de convivencia al resto de vecinos de la finca.
Interpuesto por el propietario, se ha puesto en marcha un proceso judicial de
desahucio. La unidad de Convivencia y Civismo, a la espera de la resolución
judicial, dedica su atención a las quejas que los vecinos puedan ir planteando.
Atentamente,”

2.- RGE núm. 52.909, de 29 de juny de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de julio de 2017.
Como ya conocerá este Ayuntamiento, en el Parque Unicef en Santa Eulalia,
C/Cooperativa y Pza. Unicef; En dicho parque se encuentran una variedad de
árboles que están siendo utilizados de manera incívica para la muestra de pájaros
silvestres, en concentraciones vecinales. En estos actos introducen tornillos en los
árboles para exponer los pajaritos.
En este contexto, esta regidora
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PREGUNTA:
¿Para cuándo está prevista la solución a estos hechos?
Y RUEGA:
Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal para corregir
estos desperfectos lo antes posible, con el fin de que estos usuarios del parque
finalicen estas actividades incívicas, y respeten el entorno ecológico público.

“

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria
García Mompel, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de entrada con
número 52909, de fecha 29/06/2017, y según lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos sea contestada en el Pleno Ordinario del
día 27 de junio de 2017 en relación a: “…en el parque Unicef en Santa Eulalia, se
encuentran una variedad de árboles que están siendo utilizados de manera incívica
para la muestra de pájaros silvestres, en concentraciones vecinales… ¿Para
cuándo está prevista la solución a estos hechos?”
Le hago saber que:
No tenemos constancia de estos actos incívicos, ni hemos recibido quejas por esta
problemática.
Ya hemos dado las oportunas instrucciones para que agentes del servicio de la
Guardia Urbana se personen en la zona y realicen un seguimiento.
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Atentamente,”

3.- RGE núm. 52.911, de 29 de juny de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de julio de 2017.
Como ya conocerá este Ayuntamiento, en la C/Cooperativa y en el Parque Unicef
se encuentran desperfectos cuando hay lluvia, se encharca y se embarra, debido al
mal drenaje del suelo, esto provoca caídas y resbalones de los ciudadanos; y
cuando pasan muchos días sin lluvia, en temporada de calor se levanta del suelo
gran cantidad de polvo en suspensión.
En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
¿Para cuándo está prevista la reparación?
Y RUEGA:
Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal para corregir
estos desperfectos lo antes posible

“
”
En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
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pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 52911 y fecha 29 de junio de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 25 de julio de
2017, sobre desperfectos en C/. Cooperativa y Parque Unicef, le informo:
La configuración de la Plaza Unicef la constituye una zona ajardinada blanda (de
tierra) que limita con los adoquines que conforman la acera de la C/. Cooperativa,
de prioridad invertida. La composición de esta zona ajardinada supone que en
episodios de lluvia se produzcan puntualmente pequeñas acumulaciones de agua,
que desaparecen en breve. Por lo mismo, se puede producir una cierta cantidad de
polvo ante la ausencia de agua. Ambas circunstancias se consideran normales por
el tipo de material que compone el suelo de la zona ajardinada de la plaza.
No obstante, estudiaremos la situación que nos manifiestan para determinar si
existe la necesidad de realizar alguna actuación.
Atentamente,”
4.- RGE núm. 52.912, de 29 de juny de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de julio de 2017.
Como ya conocerá este Ayuntamiento, en la acera de Av. Santa Eulalia-Ángel
Guimerà, se han encontrado desperfectos en las baldosas de la acera, provocadas
por el desgaste, que afectan el paso de los ciudadanos, a la vez que en la misma
parada de autobús nº 1104248 Sta. Eulalia-Àngel Guimerà, cuando hay tormentas
se inunda y se forma un gran charco que imposibilita que los vecinos puedan
caminar.
En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
¿Para cuándo está prevista la reparación?
Y RUEGA:
Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal para corregir
estos desperfectos lo antes posible
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“
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 52912 y fecha 29 de junio de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 25 de julio de
2017, sobre desperfectos en el panot de la acera de C. Santa Eulàlia a la altura de
C. Ángel Guimerà, le informo:
Esta incidencia ya había sido detectada e introducida en nuestro sistema de gestión
y ya se ha tramitado la correspondiente orden de reparación a la empresa de
mantenimiento.
En cuanto al estado de la acera en la parada de bus que nos mencionan, esta
incidencia quedará resuelta con las actuaciones del “PROJECTE DE MILLORA DE
LA PAVIMENTACIO A DIFERENTS CARRERS DE L‟HOSPITALET 2017”, de
próxima ejecución.
Atentamente,”
5.- RGE núm. 52.913, de 29 de juny de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de julio de 2017.
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Como ya conocerá este Ayuntamiento, en la acera de Av. Carrilet nº 114, se han
encontrado desperfectos en Dos bancos (mobiliario urbano), provocados ya sea,
por el desgaste de éstos o por el incivismo de los ciudadanos.
En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
¿Para cuándo está prevista la reparación?
Y RUEGA:
Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal para corregir
estos desperfectos lo antes posible

”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 52913 y fecha 29 de junio de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 25 de julio de
2017, sobre desperfectos en bancos en Avda. del Carrilet, 114, le informo que esta
incidencia ya había sido detectada e introducida en nuestro sistema de gestión, y se
encuentra en trámite para su resolución.
Atentamente,”
6.- RGE núm. 52.914, de 29 de juny de 2017.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de julio de 2017.
Como ya conocerá este Ayuntamiento, en la acera de Av. Carrilet nº 114, se han
encontrado desperfectos en las baldosas de la acera, provocadas por el crecimiento
de las raíces de los árboles. Provocando el levantamiento del suelo, creando
grandes desniveles, que afectan el paso de los ciudadanos.
En este contexto, esta regidora
PREGUNTA:
¿Para cuándo está prevista la reparación?
Y RUEGA:
Que se inicien los trámites necesarios desde el gobierno municipal para corregir
estos desperfectos lo antes posible

”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 52914 y fecha 29 de junio de 2017, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 25 de julio de
2017, sobre desperfectos en las piezas que componen las aceras en Avda. del
Carrilet, 114, le informo de que hemos introducido la incidencia en nuestro sistema
de gestión.
Atentamente,”

7.- RGE núm. 54.349, de 5 de juliol de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de julio de 2017.
En relacion al acto convocado por ANC, L‟H por el Referéndum y Òmnium Cultural
de apoyo a Meritxell Borràs y Anna Simó celebrado el pasado lunes día 3 de julio,
en la Pl. Ajuntament.
Este portavoz solicita conocer:


Si solicitaron el permiso correspondiente para la celebración de dicho acto y
que entidad fue.

Si este Ayuntamiento ha facilitado algún tipo de soporte como sillas, megafonía,
tarimas, publicidad… para su celebración.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor president del districte I, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“En resposta a la vostra pregunta presentada al Registre General d‟Entrada en data
5 de juliol de 2017 amb número d‟entrada 54.349, segons el que disposa l‟article 55
del ROM (Reglament Orgànic Municipal), per a que sigui contestada al proper Ple
del dimarts 25 de juliol, en relació a l‟acte celebrat el passat 3 de juliol a la plaça de
l‟Ajuntament, us he de dir que la petició va ser efectuada el passat 13 de juny per
mediació de la instància amb registre general núm. 47.960 per part de l‟entitat
Òmnium Cultural. El departament de Via Pública va autoritzar l‟ocupació de la plaça
de l‟Ajuntament. També es va demanar una tarima que no va ser facilitada. No ens
van demanar, i no se‟ls va facilitar, ni megafonia, ni cadires ni cap tipus de
publicitat.
Atentament,”

…/…

237

8.- RGE núm. 54.351, de 5 de juliol de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de julio de 2017.
En relación a los expedientes que se tramitan para subvencionar a las entidades de
esta ciudad,
Este Portavoz solicita
CONOCER:


Cuáles son los baremos generales que rige este Ayuntamiento a la hora de
puntuar la solicitud de subvenciones por parte de las diferentes entidades.



Cuáles son los documentos imprescindibles que han de constar en el
expediente de adjudicación o denegación de la subvención.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor de Participació Ciutadana, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que es va presentar al registre el dia 5 de juliol de 2017 i,
segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que
sigui contestada en el Ple ordinari que se celebrarà el dia 25 de juliol del 2017, en
relació als:
Expedients que es tramiten per subvencionar a les entitats d’aquesta ciutat, el
portaveu sol·licita conèixer:


Quins són els barems generals pels quals es regeix l’Ajuntament a
l’hora de puntuar la sol·licitud de subvenció per part de les diferents
entitats.



Quins són els documents imprescindibles que han de constar a
l’expedient d’adjudicació o denegació de la subvenció.

Per a la seva informació, li adjunto informe de la Tècnica Assessora de la Regidoria
de Govern de Participació Ciutadana.
Cordialment,
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INFORME
INFORME envers la pregunta presentada al registre general d’entrada amb
numero 54.351 de data 5 de juliol de 2017 pel portantveu del grup municipal
del PP Sr. Javier Martín Hermosín.
En relació als expedients de subvencions que es tramiten a aquest Ajuntament, el
Sr. Javier Martín Hermosín sol·licita conèixer:
1. Quins son els barems generals pels quals es regeix l‟Ajuntament per puntuar
les sol·licituds de subvencions.
2. Quins son els documents imprescindibles que han de constar a l‟expedient
de adjudicació o denegació de la subvenció.
En resposta a aquestes preguntes informem que:
La Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 27 de desembre de 2016, va
aprovar la convocatòria del concurs públic per a l‟atorgament de subvencions per a
l‟exercici de l‟any 2017 i les bases específiques que la regulen, així com els
formularis annexes, de conformitat amb el que disposen la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel
qual s‟aprova el seu reglament de desenvolupament i l‟Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet (BOPB
10/02/2005).
El punt 23 de la convocatòria especifica els criteris generals per a l‟atorgament de la
subvenció i valoració dels projectes.
El punt 24 de la convocatòria especifica els criteris específics de valoració per a
diferents programes municipals.
El punt 7 de la convocatòria especifica el contingut de les sol·licituds de
subvencions i els documents que les acompanyen.
La documentació referida a la convocatòria, es pot consultar al web municipal:
https://seuelectronica.l-h.cat/ (tràmits).”
9.- RGE núm. 54.402, de 5 de juliol de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de julio de 2017.
El pasado Pleno municipal del mes de junio se aprobó una moción que hacía
referencia a una modificación en el plan urbanístico previsto en la calle Leonardo
Da Vinci.
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Por lo que este regidor y portavoz solicita
CONOCER:


¿Está previsto llevar a cabo dicha modificación puntual?



En caso afirmativo, entendemos que esta modificación comportará un
retraso en las obras, ¿Cuándo está previsto que finalicen las obras con la
nueva modificación?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel regidor president del districte I, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“En resposta a la vostra pregunta presentada al Registre General d‟Entrada en data
5 de juliol de 2017 amb número d‟entrada 54.402, segons el que disposa l‟article 55
del ROM (Reglament Orgànic Municipal), per a que sigui contestada al proper Ple
del dimarts 25 de juliol, en relació a les obres que s‟han iniciat al carrer de Leonardo
da Vinci, en el seu tram que va de l‟avinguda del Carrilet al carrer d‟Enric Prat de la
Riba, us he de dir que, arran de la moció aprovada al ple del passat mes de juny,
hem portat a terme dues reunions de treball amb les empreses interessades, amb
veïns del carrer i tècnics d‟Espai Públic i de Mobilitat, els dies 10 i 19 de juliol, als
efectes de trobar una solució. No es preveu que afecti significativament la data
d‟acabament del conjunt de les obres.
Atentament,”

10.- RGE núm. 54.403, de 5 de juliol de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de julio de 2017.
Este Regidor y su grupo Municipal solicitan
CONOCER:


¿Cuántos proyectos urbanísticos han recibido modificaciones puntuales a lo
largo de 2015 y 2016?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 54403 y fecha 5 de julio de 2017, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada
en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 25 de julio de 2017, sobre
modificaciones puntuales de proyectos urbanísticos, le informo que todas las
modificaciones que se realizan en los proyectos que tramita este consistorio se
ajustan a los requerimientos previstos por la legislación vigente, y responden al
interés general.
Atentamente,”
11.- RGE núm. 54.438, de 5 de juliol de 2017.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 25 de julio de 2017.
Los vecinos de la calle Enric Prat de la Riba, nos han hecho llegar su malestar por
la ubicación en batería de los contenedores de recogida de basuras ubicados sobre
el número 210-212 y solicitan su cambio de ubicación sobre unos 20 metros
aproximadamente en dirección a la Pl. Mestre Calve.
Por lo que este Portavoz y su grupo municipal
RUEGA:


Se estudie el cambio de ubicación de dichos contenedores y si es posible su
desplazamiento tal y como los vecinos solicitan.



En caso contrario, rogamos nos indiquen los motivos por los cuales no es
posible su reubicación.
*Se adjunta petición de los vecinos con sus firmas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 54438 y fecha 5 de julio de 2017, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada
en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 25 de julio de 2017, sobre la
ubicación de la batería de contenedores en C/. Enric Prat de la Riba, 210-212, le
informo:
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En respuesta a una petición de cambio de ubicación de los contenedores de Enric
Prat de la Riba, 210-212, de junio de 2014, se realizó inspección y se emitió informe
desestimando la solicitud, puesto que la ubicación cumple con los criterios
generales de ubicación de contenedores y son necesarios. En octubre de 2015 se
reciben dos nuevas peticiones en el mismo sentido (correo electrónico e instancia),
que se contestan en el mismo sentido que la de junio de 2014.
No obstante, para minimizar las molestias que nos manifiestan se realizaron las
siguientes acciones:
1. Cambio del orden de la batería, alejando de la puerta de la farmacia los
contenedores de orgánica y residuos (más susceptibles de desprender
olores molestos).
2. Movimiento la batería hacia Av. Fabregada para despejar la entrada a la
farmacia.
3. Retirada del contenedor de orgánica y nuevo movimiento de la batería hasta
el límite que se puede sin perjudicar al negocio de alimentación que existe
en el nº 208.
En fecha 16 de diciembre de 2016 se emitió informe recogiendo la información de
las diferentes peticiones y actuaciones, que se trasladó a la persona interesada. El
informe manifiesta que “No se prevé realizar ningún cambio más, puesto que la
batería de contenedores se encuentra en correcto estado para su uso, cumple con
los criterios generales de ubicación, que se procura que siempre sean:
-

Suficientes para las necesidades del servicio.
Equidistantes, es decir, que mantengan una misma distancia en la medida
que lo permita el criterio anterior.
No dificultan la circulación de viandantes y vehículos.
Es necesaria para dar servicio a los ciudadanos de alrededor y no hay
ubicación que mejore la actual.”

Atentamente,”

ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d‟acord amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s‟han formulat en temps i forma 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General el dia 20 de juny de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:

1.- RGE núm. 50.322, de 20 de juny de 2017.
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“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament
de L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns ens han fet arribar la seva demanda de més espais específics per
a gossos als barris de Collblanc i La Torrassa.
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya ens agradaria saber:
1.

El Govern Municipal té previst construir més pipicans i correcans en els
barris de Collblanc i La Torrassa?

2.

En cas afirmatiu, quin calendari té el Govern Municipal per a construir
més espais per a gossos?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament amb el nombre 50322 i data 20 de juny de 2017, segons el que disposa
l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juliol de 2017, en relació a la demanda
de més espais específics per a gossos als barris de Collblanc-La Torrassa, l‟informo
que està previst habilitar dues zones específiques per a gossos en aquests barris.
No està establert encara el calendari per a la construcció dels espais.
Atentament,”

2.- RGE núm. 50.326, de 20 de juny de 2017.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns del barri de Collblanc ens han fet arribar la seva queixa sobre l‟estat
d‟alguns pedals dels bancs del Parc de la Marquesa, especialment en el lateral
proper al carrer Farnés.
Alguns d‟aquests pedals trontollen, ja que estan desajustats i encara que
aparentment giren, ho fan a trompades que impossibiliten el seu ús normal per part
de qualsevol usuari, quedant inutilitzats en la pràctica.
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Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya ens agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement d‟aquesta incidència?
2. Qui, com i quan es fan les tasques de supervisió i manteniment d‟aquestes
instal·lacions?
3. Té previst el Govern Municipal reparar i posar en perfecte estat de
funcionament els pedals dels bancs del parc de la Marquesa?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament amb el nombre 50326 i data 20 de juny de 2017, segons el que disposa
l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 25 de juliol de 2017, en relació als pedals
instal·lats als bancs del Parc de la Marquesa, l‟informo:
Amb freqüència setmanal es procedeix a la revisió d‟aquestes instal·lacions. Sí es
tenia coneixement d‟aquesta incidència, que ha quedat resolta avui mateix, tan bon
punt s‟han rebut les peces de recanvi necessàries que havien estat demanades en
detectar-se el mal funcionament dels aparells.
Atentament,”
3.- RGE núm. 50.329, de 20 de juny de 2017.
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
d‟acord amb allò que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns del carrer Vinyeta i de la plaça de la Sènia del barri de Collblanc ens
han fet arribar la seva queixa sobre les recurrents molèsties i sorolls nocturns
durant els caps de setmana.
A més de la seva estupefacció en veure que –segons els veïns- després de trucar
diverses vegades a la Guàrdia Urbana se‟ls respon que no hi ha cap agent
disponible i que tardarien vàries hores en anar al lloc, inclús en alguna ocasió ni tan
sols s‟ha arribat a presentar cap agent.
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement d‟aquestes incidències?
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2. Quantes trucades a la G. U. hi ha registrades alertant de sorolls i actituds
incíviques durant 2016 i 2017? I en caps de setmana? I de nit? Com s‟ha
actuat en cada trucada? Quin és el temps de resposta mitjà? Quin és el
temps de resposta màxim registrat?
3. Quantes trucades registrades d‟aquest tipus han quedat sense que agents
de la G. U. hagin intervingut in situ?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟entrada amb
número 50329 i de data 20 de juny de 2017, i segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari del
mes de juny en relació a: “Queixa sobre les recurrents molèsties i sorolls nocturns al
carrer Vinyeta i plaça de la Sénia del barri de Collblanc...”
Els faig saber que:
El Govern Municipal sí té coneixement d‟aquestes molèsties i sorolls nocturns. Per
aquest motiu en ambdues zones hi ha programat un servei de vigilància preventiva
que consisteix en presència estàtica esporàdica i aleatòria per períodes breus, amb
vehicle policial visible i agents a peu.
Al carrer Vinyeta, en el període comprès entre l‟1 de gener del 2016 al 29 de juny
del 2017 s‟han rebut 25 trucades relacionades amb actituds incíviques o sorolls, de
les quals 13 han estat en horari nocturn i 15 en cap de setmana. Totes les trucades
han estat ateses, tret de dues per manca d‟efectius (totes dues per sorolls a la via
pública).
Les intervencions han estat diverses i adequades a cada requeriment.
Per sorolls a la via pública: 14 trucades
3 solucionades amb advertències als causants
8 no localitzades
2 no ateses
1 anul·lada pel requeridor
Per molèsties a la via pública (jocs, civisme...): 7 trucades
2 no localitzades
4 solucionades amb advertències als causants o presència
1 anul·lada.
Per consums d‟estupefaents: 1 trucada
1 es fa càrrec els Mossos d‟Esquadra.
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Per agressió a un ciutadà: 1 trucada.
1 assistència mèdica.
Per furt: 1 trucada
1 no localitzada.
A la plaça Sénia, en el període comprès entre l‟1 de gener del 2016 al 29 de juny
del 2017 s‟han rebut 37 trucades relacionades amb actituds incíviques o sorolls, de
les quals 16 han estat en horari nocturn i 10 en cap de setmana, totes han estat
ateses.
Les intervencions són diverses i adequades a cada requeriment.
Per sorolls a la via pública: 5 trucades
1 solucionada amb advertències als causants
3 no localitzades
1 denúncia
Per molèsties a la via pública (jocs, civisme, consum d‟alcohol...): 22 trucades
11 no localitzades
4 solucionades al moment amb advertències als causants o presència.
7 denúncies
Per baralla a la via pública: 3 trucades
1 atestat
2 no localitzades
Per incompliment horari a local comercial: 7 trucades.
7 denúncies
El temps de resposta màxim registrat és d‟una hora i quaranta minuts. El temps de
resposta mig es troba al voltant dels vint minuts, oscil·lant en funció de la
disponibilitat d‟unitats, acumulació d‟incidències i prioritats d‟atenció per raons
d‟urgència o perillositat.
Atentament,”
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
Per part del regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió, d‟acord amb
allò que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en
temps i forma 6 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
el dia 17 de juliol de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
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1.- RGE núm. 57403, de 17 de juliol de 2017.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d‟octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en el
proper Ple del dia 27 de juliol del 2017
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que tal i com es veu a la foto, al barri del Gornal hi ha un carril bici quina
traçabilitat és, si més no, curiosa.

PREGUNTA
-

Es pensa tornar a dissenyar aquest carril bici per tal que respecti els elements
del carrer però que, també, sigui pràctic pels seus usuaris?

-

Si és que si, quan es farà?

-

Si és que no, per quin motius?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, 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 57403 i data 17 de juliol de 2017, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juliol de 2017, en relació al carril bici al pas
pel barri del Gornal, en el punt que es recull a la foto que acompanyen, l‟informo:
La traçabilitat és correcta, respecta els elements del carrer, la circulació de vianants
i no suposa cap problema pels usuaris del carril bici, per la qual cosa no està previst
tornar-lo a dissenyar.
Atentament,”
2.- RGE núm. 57404, de 17 de juliol de 2017.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d‟octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en el
proper Ple del dia 27 de juliol del 2017
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al barri del Gornal hi ha diferents carrers com, per exemple, on les
llambordes estan defectuoses o, inclús, han desaparegut.
Donat que això pot suposar un perill pels vianants que poden caure.

PREGUNTA
-

Es pensa dur a terme el manteniment i reposició, si s'escau, del paviment dels
carrers del barri del Gornal per tal d'evitar caigudes per culpa del mal estat
d'aquest?

-

Si és que sí, quan es farà?

-

Si és que no, per quins motius?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 57404 i data 17 de juliol de 2017, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juliol de 2017, en relació a llambordes
defectuoses o desaparegudes a diferents carrers del barri del Gornal, l‟informo:
El servei de manteniment de l‟espai públic, a través de la contracta de manteniment,
recull les incidències que es detecten a la Ciutat pels diferents mitjans de captació
de la informació provinents dels serveis d‟inspecció, d‟altres dependències del propi
Ajuntament, Guàrdia Urbana, Regidoria, avís de ciutadans, etc. Un cop rebut l‟avís
es generen unes ordres de treball classificades en funció del seu grau de perillositat
que s‟envien a l‟empresa adjudicatària del manteniment.
Sobre les fotos que ens adjunten, per tal de poder verificar si aquestes incidències
ja estan introduïdes al sistema de gestió o, si s‟escau, introduir-les, agrairíem que
ens facilitessin la localització concreta.
Atentament,”

3.- RGE núm. 57406, de 17 de juliol de 2017.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d‟octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en el
proper Ple del dia 27 de juliol del 2017
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el 24 de novembre del 2015, aquest grup municipal va presentar una
moció, que va ser aprovada, per ampliar els punts d‟accés a Internet públic i gratuït.
Atès que en aquesta moció es va aprovar:
PRIMER: Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a estudiar, abans del mes d‟abril
de 2016, la possibilitat d‟ampliar el contracte amb l‟empresa adjudicatària de
la gestió de les xarxes municipals per tal de poder ampliar, progressivament,
els punts d‟accés del servei Wifi gratuït als principals espais públics de la
ciutat i al seu transport públic.
SEGON: Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a donar a conèixer els resultats
d‟aquest estudi a la resta de grups polítics que conformen el consistori.
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TERCER: Instar l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a dur a terme l‟ampliació
progressiva dels punts de connexió a Internet públic i gratuït als principals
espais públics i transports públics de la ciutat, si les conclusions de l‟informe
són favorables.
Donat que, a hores d‟ara, i tot i que ja ha passat més d‟un any i mig des de que es
va aprovar, no tenim coneixement del seguiment d‟aquesta moció.
PREGUNTA
-

Quines són les conclusions de l‟estudi que, tècnicament, s‟havia d‟haver
portat a terme abans de l‟abril del 2016?
Per quin motiu no s‟ha donat trasllat d‟aquesta informació als grups
municipals?
Quan i a on es durà a terme l‟ampliació dels punts de connexió a Internet
públic i gratuït?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 57406 i data 17 de juliol de 2017, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juliol de 2017, en relació a la moció
presentada pel seu grup municipal per ampliar els punts d‟accés a Internet públic i
gratuït, l‟informo que a l‟aplicació de seguiment de les mocions s‟informa del
següent:
“Es considera els parcs i els espais públics de la ciutat com zones netes i per
aquest motiu no interessa cap punt d'accés del servei wifi, només en punts molts
concrets, com pot ser en el recinte de la Fira de Barcelona i per tant no està previst,
a mig termini, si no s‟observa un canvi de criteri mediambiental, ampliar-la.”
Adjunt li trameto informe emès pel Servei d‟Informàtica i TIC.
La moció es troba finalitzada.
Atentament,”

…/…

250

…/…

251

…/…

252

…/…

253

…/…

254

4.- RGE núm. 57407, de 17 de juliol de 2017.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d‟octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en el
proper Ple del dia 27 de juliol del 2017
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès al mercat municipal de La Florida no s‟hi troba cap banc o cadira on les
persones amb problemes de mobilitat, gent gran, dones embarassades,... puguin
seure en cas de necessitar-ho.
Atès que un altre dels elements que es troben a faltar dins d‟aquest mercat són les
papereres. Element, per una altra banda, bàsic i necessari per mantenir la neteja
del recinte.
PREGUNTA
-

Es pensen instal·lar cadires i/o bancs al mercat municipal de La Florida per
tal de facilitar l‟espera i millorar la comoditat dels usuaris del mercat?
Si és que sí, quan es pensa dur a terme? Si és que no, per quin motiu?
Es pensen instal·lar papereres dins els mercat de La Florida?
Si és que sí, quan es pensa dur a terme? Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 57407 i data 17 de juliol de 2017, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
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Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juliol de 2017, en relació a instal·lació de
cadires i/o bancs, així com de papereres a l‟interior del mercat de la Florida,
l‟informo que tal com es va acordar amb els paradistes, està prevista la col·locació
de bancs.
En quant a les papereres, estudiarem la possibilitat d‟instal·lar-ne.
Atentament,”

5.- RGE núm. 57408, de 17 de juliol de 2017.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d‟octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en el
proper Ple del dia 27 de juliol del 2017
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que els arbres del c. Tarragona, tal i com ens han comentat veïns de la zona,
estan malalts ja que tenen una mena de pugó que torna les fulles blanques.
Atès que els veïns del carrer comenten que no és el primer cop que, un cop han
donat avís, l‟Ajuntament ha vingut a tractar aquests arbres per un tema igual o
similar al comentat.
PREGUNTA
-

Té constància, l‟equip de govern, de que els arbres del c. Tarragona
pateixen una plaga de pugó que cal ser tractada?
Si, com diuen els veïns, aquest és un fet recorrent: es fa algun tipus de
manteniment preventiu i/o control més estricte de l‟arbrat d‟aquesta zona?
Quan es durà a terme el manteniment de l‟arbrat per tal de controlar la plaga
que pateixen actualment?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 57408 i data 17 de juliol de 2017, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juliol de 2017, en relació a l‟arbrat del C/.
Tarragona, l‟informo:
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El departament de Parcs i Jardins realitza tasques de control i revisió de l‟arbrat a
tota la Ciutat. Per això es coneix la situació de l‟arbrat del C/. Tarragona, i es
realitzen els tractaments adients pel control dels insectes que l‟afecten, que en
aquest cas no és pugó.
No es realitzen tractaments preventius, excepte per plagues que així ho
requereixen, com el morrut de les palmeres, i aquells que es realitzen, tant
preventius com correctius, són els estrictament imprescindibles, per a controlar les
plagues a nivells que no siguin un destorb pels ciutadans/es i/o per evitar la
mortalitat d‟ algunes espècies.
Al C/. Tarragona s‟han realitzat en els darrers mesos diversos tractaments
correctius, en detectar-se que el nivell ho requeria, primer de tipus biològic i
posteriorment amb productes químics ecològics. Els productes que s‟utilitzen són
els de més baixa toxicitat i autoritzats per la normativa d‟ús sostenible de productes
fitosanitaris.
Atentament,”

6.- RGE núm. 57409, de 17 de juliol de 2017.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de CiU-PDeCAT, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25 d‟octubre de 2011,
presenta al registre general la següent pregunta perquè sigui contestada en el
proper Ple del dia 27 de juliol del 2017
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al barri del Gornal, a l‟entrada del Centre Cívic existeix un canal d‟aigua.
Donat que a hores d‟ara les característiques d‟aquest canal representen un perill
pels vianants que en cas de no anar mirant al terra poden ensopegar o, inclús,
caure.
Atès que existeixen sistemes per tal d‟evitar aquest desnivell.
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PREGUNTA
-

Es pensa posar solució al perill que representa pels vianants el canal d‟aigua
que hi ha al barri del Gornal?

-

Si és que sí, quan es farà?

-

Si és que no, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 57409 i data 17 de juliol de 2017, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juliol de 2017, en relació al canal de recollida
d‟aigües existent al barri de Gornal, del qual adjunten foto, l‟informo:
El pas de vianants es produeix en paral·lel a la canaleta, pel costat on hi ha panot.
A l‟altra banda hi ha un parterre enjardinat, per la qual cosa no s‟ha de produir la
situació de creuar el canal, excepte en un punt, on el pas està habilitat.
No està previst, de moment, realitzar cap modificació respecte de la situació actual,
ja que no constitueix cap perill pels vianants la existència d‟aquesta canaleta.
No obstant això, estudiarem una possible millora.
Atentament,”

CUP-PA
Per part dels regidors del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d‟acord
amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en
temps i forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 20 de juny i 13 de juliol de 2017 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 50.419, de 20 de juny de 2017
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
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Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari
Exposem:
Davant la discrecionalitat en les convocatòries de protocol/gabinet d‟alcaldia
respecte als minuts de silenci oficials de l‟Ajuntament
Volem conèixer:
1.- Quin és el criteri que fa ús protocol i/o el gabinet d‟alcaldia per a
seleccionar en quins casos convoca un minut de silenci davant atemptats i
catàstrofes al món?
2.- Per què no es va convocar un minut de silenci amb motiu de l‟últim
atemptat a Londres, que va tenir lloc la nit del diumenge 18 de juny, si una
setmana abans, un atemptat a la mateixa ciutat si va ser objecte d‟aquesta
convocatòria?
3.- Per què no es va convocar un minut de silenci per les víctimes dels
incendis de Portugal? o com a conseqüència del mortífer atemptat de Kabul del
passat 31 de maig on van morir fins a 150 persones, segons fonts afganes?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l‟Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 50.419 de data 20/06/2017 en relació a les
convocatòries de protocol/gabinet d‟alcaldia sobre els minuts de silenci oficials de
l‟Ajuntament i, segons el que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a
efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 25/07/2017,
Em plau informar-li que, en resposta a les seves tres qüestions, els minuts de
silenci es realitzen seguint els criteris que en cada moment determina l‟Estat i/o
Generalitat, així com seguint els criteris determinats per la FMC.
Cordialment,”
2.- RGE núm. 50.420, de 20 de juny de 2017
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d‟acord amb allò
que disposa l‟article 55 del Reglament del Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
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Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
Donades els canvis administratius dins de la concessió demanial del Complex
Municipal Tennis de l‟Hospitalet
Volem conèixer:
1.- Calendari de la comissió de seguiment per part de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet (Dates de les últimes sessions celebrades i futures sessions
previstes).
2.- Quin és el nom de l‟empresa que actualment porta la concessió demanial
del complex de Tennis de l‟Hospitalet i respon administrativament de la gestió
del complex municipal Tennis de l‟Hospitalet?
3.- On es troba físicament i quin és titular de l‟escomesa i el comptador de
l‟aigua corrent de les instal·lacions del complex municipal Tennis l‟Hospitalet?
4.- Qui paga la factura corresponent al subministrament d‟aigua? Ha revisat
l‟Ajuntament el sistema de subministrament d‟aigua i canalització de les
instal·lacions del complex municipal Tennis de l‟Hospitalet? Està tot correcte?
5.- Quan s‟han efectuat els controls sanitaris de la piscina d‟aquestes
instal·lacions municipals i en tal cas, quines han sigut les seves conclusions?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor
d‟Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que vàreu presentar al Registre General d‟Entrada d‟aquest
Ajuntament, amb número 50.420, de data 20 de juny de 2017, i segons el que
disposa l‟article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de que sigui resposta
durant al Ple Ordinari que se celebrarà el proper 25 de juliol de 2017, us informo del
següent:
1. Dates comissions de seguiment:
a) Realitzades:
- 21/12/2016
b) Futures:
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-

Propera comissió prevista per la primera setmana d‟octubre pendent
de concretar la data en funció de les opcions d‟agenda. En data
18/07/2017 es va celebrar una reunió de treball prèvia a la realització
de l‟esmentada comissió de seguiment, a fi i efecte de preparar-la.

2. Nom de l’empresa que porta la concessió demanial:
-

Futbol Es Nuestra Vida, SL.

3. Localització física i titularitat de l’escomesa i el comptador d’aigua:
-

Actualment i amb caràcter provisional, el comptador està al sector
Promosportive (zona específica per la pràctica de futbol sala i/o
futbol 7) i l‟escomesa fins al sector tennis també es troba realitzada
de forma provisional fins que es realitzin les obres d‟instal·lació del
nou comptador a l‟accés del CEM Tennis L‟Hospitalet. El titular
d‟aquest servei és Promosportive.

-

L‟antiga pòlissa (vinculada al comptador de l‟aparcament de l‟Hospital
Oncològic) ha estat donada de baixa.

4. Qui paga la factura d’aigua? Revisat del sistema de canalització de
l’aigua (és correcte?)
-

El concessionari.

5. Quan s’han efectuat els controls sanitaris de la piscina d’aquestes
instal·lacions i les seves conclusions?
-

Tennis: El dilluns dia 19/06/2017 sense cap incidència (s‟adjunta
còpia).
Promosportive: El dimarts dia 20/06/2017 sense cap incidència
(s‟adjunta còpia).

Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,”
3.- RGE núm. 56.672, de 13 de juliol de 2017
“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d'acord amb allò
que disposa l'article 55 del Reglament del Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
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Donada la manca d‟actualització d‟informació al perfil del contractant des del passat
abril de 2017 respecte el contracte d‟adjudicació del servei de neteja als edificis
municipals.
Volem conèixer:


En quina situació es troba la relació contractual entre l‟Ajuntament de
l‟hospitalet i l‟empresa CLECE, un cop vençut el contracte per a que CLECE
porti el servei de neteja dels edificis públics de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet. Fins
quan es poden allargar les pròrrogues del servei? Com s‟està facturant? S‟està
realitzant un control de la gestió de l‟empresa? S‟han controlat fins ara -i es
controla actualment- aspectes com el preu pagat a les treballadores per les
seves hores extres? S‟han controlat des de l‟Ajuntament i es controlen ara les
substitucions de personal per baixes i dies lliures de la plantilla?



Quina és la intenció de l‟Ajuntament respecte a aquesta adjudicació un cop
declarada la renúncia a la celebració del contracte d‟adjudicació, a data del 5
d‟abril de 2017? Quan té previst obrir un nou concurs d‟adjudicació?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel
Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb el número 56672 i data 13 de juliol de 2017 i, segons el
que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juliol de 2017, en relació
a:
“Donada la manca d’actualització d’informació al perfil del contractant des del
passat abril del 2017 respecte el contracte d’adjudicació del servei de neteja
als edificis municipals
Volem conèixer:


En quina situació es troba la relació contractual entre l’Ajuntament de
l’Hospitalet i l’empresa CLECE, un cop vençut el contracte per a que
Clece porti el servei de neteja dels edificis públics de l’Ajuntament de
l’Hospitalet. Fins quan es poden allargar les pròrrogues del servei?
Com s’està facturant? S’està realitzant un control de la gestió de
l’empresa? S’han controlat fins ara –i es controla actualment aspectes
com el preu pagat a les treballadores per les ves hores extres? S’han
controlat des de l’Ajuntament i es controlen ara les substitucions de
personal per baixes i dies lliures de la plantilla?
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Quina és la intenció de l’Ajuntament respecte a aquesta adjudicació un
cop declarada la renúncia a la celebració del contracte d’adjudicació, a
data del 5 d’abril de 2017? Quan té previst obrir un nou concurs
d’adjudicació?”

Us detallem tot els seguit d‟actuacions que s‟estan portant a terme respecte el
Contracte d‟adjudicació del serveu de neteja als edificis municipals.
Per Acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 15 de novembre
de 2016 es va aprovar la contractació, mitjançant procediment obert subjecte a
regulació harmonitzada i valoració per més d‟un criteri (preu i altres), del servei de
neteja i gestió interna dels residus dels edificis i dependències municipals (AS71/2016).
Dins del termini per a la presentació d‟ofertes s‟ha presentat proposició per part dels
següents licitadors:
1. OPTIMA FACILITY SERVICES, SL
2. ISS FACILITY SERVICES, SA
La Mesa Permanent de Contractació celebrada el dia 12 de gener de 2017 va
admetre les proposicions presentades i va lliurar les ofertes als serveis tècnics per a
la seva valoració.
Paral·lelament, en data 26 de novembre de 2016, i per tant posteriorment a
l‟aprovació de l‟expedient de contractació, les entitats municipalistes (ACM i FMC),
els sindicats CCOO i UGT, i la patronal ASCEN (Associació Catalana d‟Empreses
de Neteja) i ASPEL (Asociación professional de Empreses de Limpieza) van signar
un Codi de Bones pràctiques en la contractació pública local del servei de neteja.
Per aquest motiu, els membres CCOO, UGT, ASCEN i ASPEL, encarregats del
seguiment d‟aquest codi comuniquen el dia 24 de febrer de 2017 al Cap de
Contractació i Patrimoni, i la Directora de Serveis d'Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos han expressat dubtes raonables per a la correcte
execució d‟aquest contracte i compliment dels acords laborals amb els treballadors
en relació amb l‟import del contracte i els criteris de valoració per a la seva
adjudicació. En resum, els membres d‟aquesta comissió de seguiment dels
contractes de neteja en l‟àmbit de Catalunya i que van ajudar a elaborar la guia de
bones pràctiques en matèria de contractació, exposen que els criteris d‟adjudicació
d‟aquest contracte són bàsicament a criteri preu, sense moltes més consideracions
socials. Per contra, també indiquen que l‟import de licitació és massa just per al
contracte que es proposa, motiu pel qual només es van presentar dues empreses,
una situació una mica anòmala considerant que som el segon ajuntament de
Catalunya i un contracte que pel seu volum i import hauria de ser a priori prou
interessant per a les empreses del sector.
Cal recordar que per a l‟execució d‟aquest contracte de serveis es necessita una
dotació important de recursos humans i per tant, procedeix també garantir unes
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condicions de desenvolupament dels treballs i compliment de la normativa laboral
totalment compatibles amb la necessitat d‟executar aquesta prestació també amb
millores de condicions socials que puguin ser objecte de comparació i valoració, i
per tant d‟obligat compliment en el sentit i condicions que preveu la normativa
aplicable, i segons la interpretació que la resolució 44/2017 del Tribunal Català de
contractes del Sector Públic en relació a la incorporació de clàusules socials en el
contracte de pobresa energètica ha fixat.
El futur plec de clàusules on consten els criteris d‟adjudicació s‟ha ajusta molt més a
la guia de bones pràctiques a l‟empara del criteri expressat pel Tribunal de Justícia
de la Unió Europea en sentència de 17 de desembre de 2015, i s‟ha consensuat
amb els sindicats per tal d‟evitar i garantir l‟oferta econòmicament més avantatjosa
en el seu senti ample, i per tant aquella oferta que garanteixi un bon servei i unes
condicions socials adients d‟execució, encara que això comportés un encariment
econòmic del contracte. Està prevista la seva aprovació en la darrera JGL d‟agost, o
primera de setembre.
Per tots aquests motius, i considerant la possibilitat de jurídica de renunciar a
l‟adjudicació del contracte, es va considerar adient repetir el procés de licitació però
incorporant un fort contingut social del contracte per a valorar la prestació del servei
des d‟un punt de vista que va més enllà de l‟estricte visió economicista dels
contractes i serveis que aquest ajuntament contracta. És voluntat d‟aquest govern
municipal incorporar en la mesura del possible totes aquelles millores socials i
mediambientals en el cicle productiu de béns i serveis que aquest ajuntament
contracta.
Cal recordar també que la incorporació de clàusules socials directament
relacionades amb l‟objecte del contracte que incentivin la lluita contra l‟atur i la
precarietat laboral és una qüestió d‟interès públic que rau del mandat fixat per la
Comunicació de la Comissió “Europa 2020”, on es recull entre les seves prioritats el
creixement integrador per al foment d‟una economia amb un alt nivell d‟ocupació.
En quant a la prestació actual del contracte i considerant que aquest no és pot
aturar per motius d‟higiene i salubritat evidents, ja que no es poden deixar les
dependències municipals sense netejar, s‟ha requerit a l‟Empresa CLECE que pel
mateix preu que li va ser adjudicat en el seu moment, per tant sense cap increment
de preu, prestés el servei de neteja.
El procediment de pagament es realitza mitjançant el reconeixement d‟obligacions
previst a l‟art. 60.1 del Reial Decret 500/1990.
Es segueix fent el seguiment de la qualitat del servei i del compliment del contracte.
Cordialment,”
4.- RGE núm. 56.673, de 13 de juliol de 2017
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“Khristian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d'acord amb allò
que disposa l'article 55 del Reglament del Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Exposem:
Donada la moratòria vigent en habitatges d‟ús turístic
Volem conèixer:


Que està fent l‟Ajuntament per donar a conèixer a les veïnes de la ciutat les
possibilitats que ofereix el protocol d‟inspecció adreçat al control dels pisos d‟ús
turístics que funcionen sense llicència (si ha fet una campanya, un enviament
postal massiu d‟informació, si ha construït una web...)?



Quins avenços hi ha al treball de preparació de la nova regulació dels HUTs a
la ciutat des que va entrar en vigor la moratòria? Està previst, dins d‟aquesta
nova regulació, establir un sostre de llicències del nombre d‟edificis sencers
dedicats a l‟activitat turística donat que la moratòria de noves llicencies de pisos
turístics no afecta als edificis d‟un únic ús?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la instància presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 56673 i data 13 de juliol de 2017, segons el que disposa l‟article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 25 de juliol de 2017, sobre habitatges d‟ús turístic,
l‟informo:
Qualsevol ciutadà/ana pot adreçar-se a l‟Ajuntament, per escrit o presencialment als
serveis d‟atenció a ciutadans/es, per informar-se i/o presentar una denúncia o alerta
sobre aquesta qüestió. No s‟ha fet cap campanya ni enviament postal ni construcció
d‟una web per donar a conèixer aquesta informació. En publicar-se la suspensió, a
l‟abril de 2017, sí es va fer una campanya informativa sobre la mateixa.
En aquests moments s‟està començant a definir els possibles llindars, ubicació i
intensitat dels futurs habitatges d‟ús turístic. És en el marc del Pla Especial
Urbanístic que ho reguli on s‟hauran de fixar els estàndards i els sostres de
llicències, si s‟escau.
Atentament,”
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En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Per tant, precs i preguntes. A veure, per aquí no hi ha ningú? Sí, Sr. Christian.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, volíem preguntar sobre la plaça Sènia. El passat 6 d‟abril de 2017 ens vam
reunir amb el coordinador del Districte II i amb l‟assessora del regidor del mateix
districte en format de compareixença, per obtenir informació al voltant de totes les
actuacions i reunions desenvolupades en el marc dels canvis urbanístics
implementats a l‟entorn de la plaça Sènia, una compareixença que arribava quatre
mesos després de registrar la nostra instància, demanant informació el 12 de
desembre del 2016 sobre tot allò que s‟havia implementat en aquella zona.
Durant aquesta compareixença ens van donar explicacions verbals sobre l‟històric
de les actuacions, i tant el coordinador com l‟assessora del regidor es van
comprometre a lliurar al grup municipal un informe amb tot el desglossament de les
diverses reunions i actuacions.
Un parell de trucades després, fetes en diferents setmanes i sempre perseguint el
tema des del nostre grup municipal, finalment l‟11 de juliol, l‟assessora del regidor
del Districte II ens comunica telefònicament que aquestes dades i l‟informe pertinent
es troben a l‟àrea d‟espai públic, urbanisme i sostenibilitat. Bé, i ens recomanen que
ho preguntem allà amb una nova sol·licitud d‟informació, tot plegat gairebé vuit
mesos després de la nostra sol·licitud d‟informació inicial. Vuit mesos després.
Volem saber com valora el regidor del districte la diligència en les gestions del seu
personal de confiança, i també aprofitem per preguntar al responsable de l‟àrea
d‟espai públic, urbanisme i sostenibilitat, si disposa d‟aquest informe, i si creu que
podrem accedir al mateix en un marge raonable de temps, algo així com dins la
present legislatura. Gràcies.

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

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
És respecte al mercat de Santa Eulàlia, bé, a l‟entorn del mercat de Santa Eulàlia.
Les multes que es van posar que ha sortit la informació de que retornaran els
diners, de les multes que es van posar en el seu dia per un mal control del tema
d‟entrades i sortides dels cotxes, i el que volíem saber és que hi ha gent que ha
començat a demanar aquests diners, i és el temps que s‟avalua per poder retornar
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els imports.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per part de... Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Hemos recibido quejas de vecinos y vecinas por la suciedad y plagas de ratas
de un solar que hay en la plaza Camilo José Cela y carretera de Santa Eulàlia.
Solicitamos, los vecinos solicitan que se actúe sobre las plagas y se limpie toda esa
zona ya que está en riesgo la salud de las personas que viven allí.

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

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
És un prec, entenem que l‟objectiu de l‟Ajuntament i del Govern municipal és la
màxima participació dels ciutadans en els processos participatius, el que
demanaríem és que hi hagi períodes de participació més amplis.
En el procés que s‟ha fet de consulta ciutadana pel pla director de l‟arbrat, hi hagut
un període d‟uns quinze dies aproximadament per poder participar. Això donat
també la dificultat que hi ha de vegades en arribar a la documentació, en saber
quan obre aquest període en la publicitat que es dóna d‟això, doncs creiem que és
un període insuficient. I ens agradaria per aconseguir una màxima participació dels
ciutadans de la nostra ciutat, el poder ampliar aquests períodes a un termini més
ampli.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per part de Ciutadans, sí, com vulguin.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Mi pregunta es en referencia a los pisos de titularidad de la Generalitat que están
situados en la calle Victoria Kent…
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SRA. ALCALDESSA
Si es posa el micròfon…

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Ay, sí, perdón. Bueno, en primer lugar, parece ser que la situación está mejorando y
que sobre todo también tenemos que aprovechar para agradecer la labor de los
mossos d‟esquadra que se ve que están vigilando cada día, y están dando bastante
apoyo a los vecinos.
También nos congratulamos de la coordinación entre la Generalitat y el
Ayuntamiento, que parece ser que se han puesto en marcha unas reuniones de
seguimiento y nos consta que la semana pasada hubo una reunión donde la
agencia catalana puso a disposición del Ayuntamiento cuatro viviendas que están
vacías, y solicito que estas viviendas se adjudicaran con la mayor agilidad posible
de cara a que tenemos el periodo vacacional y se instó a que esto fuese antes de
agosto.
Entonces desde este grupo municipal queremos preguntar si antes de agosto, como
está a la vuelta de la esquina, si estas viviendas están adjudicadas porqué parece
ser que se había comentado que había imposibilidad de adjudicarlas rápidamente
porqué no estaba muy claramente si había una lista de demandantes y la verdad…
y cada Pleno tenemos aquí gente de la PAH y todo esto. La verdad es que nos
extraña.
Queríamos un poquito de información si han adjudicado estas viviendas o se
adjudicarán antes de agosto. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Sí.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Mi pregunta es sobre el servicio de recogida de muebles que tenemos en nuestra
ciudad, varios vecinos de Hospitalet nos han trasladado la problemática que tienen
en lo que es el tiempo desde que solicitan la recogida de muebles hasta que
finalmente se los recogen. Nos dicen que les dan de plazo de siete, y hay vecinos
que hasta diez días también para recoger los muebles.
Entonces lo que nosotros les decimos es qué medidas están haciendo ustedes para
cumplir lo que dice lo que es la contrata, que dice que en dos días se deberán
recoger los muebles de las viviendas. Y nos hemos encontrado casos, que los
hemos podido ver y comprobar, que pasan siete días. Es decir, qué están haciendo
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ustedes para que se cumpla la contrata de limpieza.
Porque claro, después ustedes cuando nosotros denunciamos que las papeleras
están llenas por falta de recogida de basuras, contraprograman campaña diciendo
que no, es que es el incivismo. Cuando nosotros denunciamos que los
contenedores también están llenos de porquería, porque falta planificación a la hora
de realizar la gestión de la limpieza, ustedes dicen que es el incivismo.
Es decir, claro si ustedes al final no garantizan que se cumplan los servicios que
tenemos en la contrata de limpieza, pues al final el vecino no es que sea un
incívico, es que se ve abocado a hacer lo que no debería hacer, porque en este
caso el Gobierno no se encarga de velar por el buen cumplimiento de la que es la
contrata.
Entonces, le pedimos que vele por ese buen cumplimiento que deberían hacer y
que no se está haciendo, y que no le tenga miedo a realizar una auditoría al servicio
de limpieza, que yo creo que puede ser positivo para todos los ciudadanos de
Hospitalet. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
¿Alguna cuestión más? Molt bé. Passem a algunes respostes. Sr. Alcázar.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa, per respondre la pregunta del regidor de la CUP-PA. Quan
l‟adreçàvem a espai públic i urbanisme és exclusivament en els aspectes
relacionats amb l‟obra, en l‟execució de l‟obra. No en la part de reunions amb veïns
i veïnes.
En tot cas, vostè em demana que faci una valoració al respecte de diligència, del
meu equip de confiança del districte. La meva valoració és molt positiva, no només
de la seva diligència sinó del seu compromís, del seu esforç i de la seva dedicació
per atendre als ciutadans i ciutadanes de Collblanc-La Torrassa.
Per a vostè segurament els temes que pregunta són les qüestions més importants i
transcendentals. Està en el seu dret de fer, evidentment, aquestes preguntes i de
rebre la nostra resposta al respecte, però per a nosaltres el que és més important
és atendre directament als ciutadans i ciutadanes, i això és el què fem i això és el
què fa l‟equip de la regidoria.
En qualsevol cas, si vostè considera que no l‟hem respost de manera completa o
adequada, no tingui cap mena de dubte que farem totes les respostes que siguin
necessàries perquè vostè quedi satisfet. Però en qualsevol cas, la valoració, com li
dic, no només és positiva sinó que és molt i molt positiva.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Respecte a la... demanava el Sr. Christian Giménez aquest informe per
part d‟EPUS, en tot cas li farem arribar el més aviat possible.
El Sr. Monrós feia una pregunta concreta. Li contestarem per escrit. Per donar-li
amb exactitud la resposta.
A la Sra. González jo li demanaria que ens pugui fer arribar l‟adreça exacta, perquè
no hi hagi cap confusió, per si hi ha més d‟un. Si hi ha només un suposo...un segon,
un segon.
En tot cas, si hi ha resposta concreta sobre el particular.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Ràpidament. Coneixem el solar, és un solar que, a més a més, té un perímetre
tancat, amb la qual cosa l‟accés se‟ns dificulta molt i que hem de contactar cada
vegada que fem la intervenció amb la propietat, perquè ens deixi accedir a netejar,
o bé que es comprometi a fer aquesta neteja i desratització. Prenem nota i tornarem
a contactar amb el titular de la finca.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per part de la Sra. Carballeira era un prec, per tant, prenem nota i mirem
de recollir el seu suggeriment a l‟hora de fer el procés aquest participatiu una mica
més ampli o amb més temps.
I quedaven dos qüestions que fan referència, una a habitatge i l‟altra al tema de
recollida de mobles, que no sé si el Sr. Castro vol contestar per escrit o... com vostè
vulgui.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies, alcaldessa. Sobre el tema de Victoria Kent, efectivament hi ha un nivell de
col·laboració i de cooperació molt interessant entre ambdues administracions, i
sobretot una confiança dels veïns que jo crec que està ajudant a resoldre els
problemes. Efectivament, tenim quatre habitatges i tenim un sistema que ja hem
pactat amb l‟Agència de l‟Habitatge per poder tenir, de una llista de reserva que
teníem, d‟assignació d‟habitatges per a joves, aquests quatre habitatges.
Sobre el tema de la recollida de mobles, efectivament farem, demà al matí
demanaré explicacions. A mi m‟agradaria també que aquests tipus de denúncies,
entre cometes, anònimes, “m‟ha dit un veí que un dia no van...”. M‟agradaria que es
concretés perquè sinó costa molt seguir la pista. Seria important que ens enviéssiu
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sisplau una informació bàsica per comprovar que efectivament aquest servei s‟ha
trigat set o deu dies en fer-se perquè tenim inspeccions i tenim també, i vostès ho
saben, sancions o d‟alguna manera caucions en aquesta contracta contra l‟empresa
si no compleix amb els terminis, però això ho hem de saber. Si no ho sabem és
difícil. A mi no em consta cap trucada de cap veí, ni pel sistema que tenim d‟atenció
al ciutadà, ni per les regidories de districte, cap problemàtica de set dies o deu dies
en la recollida de mobles. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. En tot cas, a veure. Dir que el servei de recollida de mobles que té aquest
Ajuntament, jo crec que és dels millors que hi ha, en fi, en tota la realitat
metropolitana. Pot passar, no dic que el cas que vostè estigui plantejant no sigui...
sí, sí, le doy cinco segundos.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Bueno, es que esto viene porqué nos lo han dicho, primero los vecinos, y en
segundo lugar porqué he llamado yo mismo y me han dado siete días. Sin tener
ningún tipo de mueble, pero lo he hecho para ver qué plazo me daban. Me han
dado siete días. Significa que ustedes ya saben pues lo que tienen que hacer. Ya
está. No hay que poner en tela de juicio lo que les esté diciendo un concejal.
¿Vale?

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Pero a ver... en todo caso si usted, a ver, si usted ahora en este momento está
diciendo que usted ha llamado personalmente y que...

El Sr. García Valle parla sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
No hombre no, no es que se ponga en tela de juicio, es que para comprobar lo que
usted está diciendo y para poder comprobar que realmente la empresa que está
contratada, que tiene 48 horas como… en los pliegos de condiciones, pues
lógicamente no podemos hablar de supuestos, en fin, si hay un caso y lo sabemos
fehacientemente, a usted no le cuesta nada decirnos qué día llamó para poder
contrastar ¿hoy mismo? Perfecto, hoy. Vamos a comprobar realmente que la
empresa no está cumpliendo con su obligación. Y, por tanto, no se preocupen por
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qué no será ni la primera, ni la última vez que se sanciona a una empresa que está
contratada por este Ayuntamiento, cuando no cumple con sus obligaciones. Por
tanto, no hay en ese sentido ningún problema.
Pero también tengo que decir que este es un servicio que realmente está
funcionando, en términos generales, no sé si hay alguna incidencia en estos
momentos, pero que en términos generales está funcionando muy bien y que, en
fin, muchos municipios están copiando nuestro sistema por lo bien que está
funcionando.
Otra cosa diferente es que hay algunas personas que incluso teniendo un servicio
tan eficiente y tan eficaz como éste, abandonan los muebles, los enseres, en medio
de la calle y provocan una sensación desagradable que todos conocemos y contra
la que estamos, lógicamente, luchando, porque este es un tema que hemos
hablado muchísimas veces y que sabéis que estamos haciendo, desde hace ya
meses o semanas, una campaña informativa para que los vecinos y vecinas
conozcan el servicio, conozcan sus obligaciones y que también conozcan las
sanciones asociadas al no cumplimiento de esas obligaciones.
Dicho esto, comprobaremos, evidentemente, lo que usted acaba de trasladar y de
denunciar en el Pleno y supongo que el señor responsable, el teniente de alcalde,
ha tomado buena nota y mañana mismo se pondrá en acción. Dicho esto, hemos
finalizado el orden del día, los precs i preguntes.
Avui és l‟últim Ple del mes de juliol, evidentment, però també del període d‟estiu i,
per tant, en fi, desitgem que tots agafem moltes forces i que al setembre vinguem
amb molts ànims, perquè serà un mes de setembre, doncs segurament mogudet.
Bones vacances.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

