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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 12/2016
Data: vint de desembre de dos mil setze
Hora: 17.05h fins 22.30h
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Jose M Garcia Mompel
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Manuel Brinquis Pérez
Jaume Graells i Veguin
Jesús Husillos Gutiérrez
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Rocío Ramírez Pérez
David Quirós Brito
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Fco. Javier Martín Hermosín
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
Jordi Monrós i Ibañez
Christian Gimenez Marquez
Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Interventora general
Secretària general del Ple

Constatada l‘existència del quòrum previst a l‘article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d‘abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d‘abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s‘entra en l‘examen i debat dels assumptes
relacionats a l‘Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 22 DE NOVEMBRE DE 2016.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 22 de novembre de 2016, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda a tots i a totes, benvinguts i benvingudes a l‘últim Ple de l‘any 2016,
el Ple ordinari del mes de desembre, i abans de començar i de donar la paraula a la
Sra. Secretària, volia saludar als alumnes del Centre d‘Estudis Dolmen que avui ens
acompanyen i esperem que aprengueu una mica o que coneixeu una mica més de
prop el funcionament del Ple de l‘Ajuntament. Sra. Secretària, quan vulgui.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé gràcies, donaríem ara la paraula al Tinent d‘Alcalde d‘Hisenda, per abordar
el tema de les ordenances fiscals.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Molt bé, sí, el punt número 4. Gràcies Sra. Alcaldessa i gràcies també, de tot cor, a
la resta de regidors i regidores del Consistori.
Breument faré una exposició del punt referent a la proposta d‘aprovació definitiva de
les ordenances fiscal per l‘any 2017. Vull recordar que, com vaig dir a la presentació
de l‘aprovació inicial d‘aquestes ordenances, la situació econòmica i financera de
l‘Ajuntament és positiva, que els seus comptes estan sanejats i que presenta una
situació de superàvit. També vull recordar que és el govern de l‘Estat el que fixa al
conjunt de les administracions locals, l‘increment de la despesa interanual, que en
aquests moments i a manca del que ens pugui dir la nova Llei de pressupostos
generals de l‘Estat, està situada en el 2,2%. Per sobre d‘aquesta xifra hem
d‘augmentar la pressió fiscal al terme municipal.
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Atès que la base fiscal més important del nostre municipi són els ingressos propis,
els que recaptem entre els ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet, que són el 60%,
augmenten en un punt percentual respecte de l‘any passat, i d‘aquests el més
importants és l‘IBI, que representa el 55,66%. L‘aprovació de l‘expedient
d‘ordenances fiscals és un fet molt important per garantir la suficiència dels
recursos a la hisenda municipal, per tal de fer front a totes les polítiques públiques i
compromisos amb la ciutadania, que vol dur a terme el govern a la ciutat.
Durant el període d‘exposició pública s‘han presentat un total de 85 al·legacions
sobre les ordenances fiscals i 16 al·legacions als preus públics. Les al·legacions a
les ordenances han estat presentades pel Partit Popular, per Convergència i Unió
Pdecat, per Iniciativa per Catalunya Verds-EUiA-Pirates, per la CUP-Poble Actiu i
per URBICSA. Un nombre important d‘aquestes al·legacions, en total 55, fan
referència a propostes que no formen part de l‘actual text que es porta a aprovar i,
per tant, formalment les hem de desestimar. D‘aquestes, el 50% són al·legacions
que no tenen empara legal dins de l‘actual ordenament jurídic i que necessitarien
una modificació de l‘actual Llei tributària per poder ser recollides.
D‘altra banda, s‘han presentat un total de 7 al·legacions que ja estan recollides en
el text d‘ordenances i que malgrat es desestimen per raó de forma, essencialment
estan incloses en el text de la seva aprovació inicial i, per tant, també de la seva
aprovació definitiva que votem avui.
Finalment, hi ha un tercer bloc de 6 al·legacions que podem considerar que haurem
de tractar dins d‘un ampli paquet d‘ajuts a famílies, ja que sol·liciten la inclusió de
bonificacions o reduccions a col·lectius no previstos per la Llei tributària i, per tant,
haurem de treballar-ho per la via de les subvencions. En aquest sentit, vull recordar
que amb la voluntat de poder incloure un tractament de progressivitat de l‘IBI en
aquells col·lectius que no ens permet la Llei tributària, és a dir, a famílies
monoparentals, a famílies nombroses o famílies no nombroses, es manté, per l‘any
2017, el règim d‘ajuts per les persones amb escassa capacitat econòmica per fer
front al pagament de l‘IBI de l‘habitatge habitual i la dotació econòmica del 2016,
que es va ampliar en un 122%. I em refermo en el compromís que en el cas
d‘esgotament de la partida per major nombre de sol·licituds, es faran totes les
ampliacions que siguin necessàries.
Finalment, hi ha un bloc de 9 al·legacions que fan referència al text inicialment
aprovat i que, per tant, s‘han de considerar per a la seva valoració. D‘aquestes, una
no la podríem entrar a valorar perquè no té empara legal i finalment quedarien un
total de 8 que podrien valorar-se per futures ordenances.
En aquest sentit, proposo que a partir del proper mes de gener i tenint com a base
les propostes proposades pels grups polítics que no han pogut ser ateses per no
formar part del text inicialment presentat de modificació d‘ordenances, però que
tindrien empara legal en un proper text d‘ordenances, les que hem desestimat per
motius d‘oportunitat per manca de recursos de l‘Ajuntament i les que s‘hauran de
tractar per la via de les subvencions, siguin treballades i analitzades per incloure-les
a les ordenances 2018 o si afecten a ordenances o preus públics concrets de
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serveis que es vulguin modificar durant l‘exercici, les puguem consensuar i posarles a tràmit.
També en aquest debat haurem de consensuar els aspectes de la progressivitat
fiscal de la nostra ciutat, cercant l‘aportació dels que més tenen, però sense perdre
la competitivitat del nostre municipi en relació als altres municipis de l‘entorn.
També haurem de trobar un equilibri entre la universalitat de l‘accés als serveis
públics i la introducció d‘elements de tarificació social, fent que les persones amb
més recursos puguin aportar més i que les persones amb menys recursos tinguin
majors beneficis. I tot aquest debat sempre pensant en la necessària sostenibilitat
de les finances del municipi sense la qual, i sobretot després de l‘aprovació de
LRSAL, l‘Ajuntament es veuria obligat a reduir la seva cartera de serveis als
ciutadans i ciutadanes de l‘Hospitalet. Aprofito per recordar que les taxes tenen un
grau de cobertura del 40% i els preus públics d‘un 10%, sense incloure els dels
poliesportius.
Així mateix, i amb la voluntat de recollir propostes d‘aquest plenari que estarien dins
de l‘àmbit de les no incloses en el text inicial i, per tant, que no es poden sotmetre a
aprovació avui, el proper mes de gener es portarà a debat d‘aquest plenari una
nova ordenança fiscal la ―Reguladora de la taxa per inspecció i verificació
d‘habitatges buits‖ de la ciutat, esperem doncs que amb aquesta nova ordenança
es doni resposta al debat que ja hem tingut en aquest plenari per la via de mocions
presentades per alguns grups polítics i que espero que tingui el consens necessari
per tirar-la endavant.
Finalment, s‘estimen dues al·legacions presentades pel grup d‘ICV-EUIA-PIRATES
i s‘introdueixen dues esmenes per error material.
Ja per acabar, resumeixo en 5 punts el que ens aporten aquestes ordenances
fiscals pel proper any 2017: s‘augmenten els ingressos propis reduint la pressió
fiscal sobre les famílies; es millora i s‘amplia la progressivitat fiscal i la tarificació
verda harmonitzant-la amb la resta de l‘Àrea Metropolitana de Barcelona; s‘avança
en politiques fiscals redistributives; s‘incentiva fiscalment i es protegeixen les noves
activitats culturals, històriques i artístiques; i ens sensibilitzem amb els col·lectius
més desafavorits amb les bonificacions i ajuts per l‘IBI.
Sol·licito, per tant, el vot favorable o una abstenció raonada, dels partits polítics que
conformen aquest Consistori, amb la voluntat de sumar propostes i millorar durant
la seva execució aquestes ordenances fiscals per al 2017.
Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha algun altre Tinent d‘Alcalde, Sr. Fran Belver.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo per fer una breu presentació també de dos dictàmens
d‘aquesta Comissió, un és el número 3, que fa referència a l‘aprovació de la minuta
del conveni del que és el Pacte Local per l‘ocupació.
En aquest mandat tornem a portar a consideració d‘aquest Ple i, per tant,
l‘aprovació pel que és el conjunt del mandat, l‘aprovació del que coneixem com el
Pacte Local per l‘Ocupació. Un pacte que signem, com és habitual, amb les dues
centrals sindicals majoritàries, UGT de Catalunya i Comissions Obreres de
Catalunya, així com amb l‘Associació Empresarial d‘Hospitalet i el Baix Llobregat,
com a patronal representada i representativa a la nostra ciutat.
Aquest acord que és producte d‘un debat intens, com no pot ser d‘una altra manera
tenint en compte la matèria a la qual fem referència, es produeix en un moment
especialment, diguéssim, delicat en el món del treball, en el món de l‘economia, no
només a la nostra ciutat, sinó en el conjunt del territori.
Per tant, aquest Pacte que, diguéssim, s‘emmarca dins de l‘estratègia territorial de
desenvolupament econòmic i ocupació del conjunt de Catalunya, el que hem volgut
és desenvolupar-la i fixant amb les peculiaritats, amb les particularitats de la nostra
ciutat.
Per tant, amb els agents socials i aquest Ajuntament, hem fet front o fem front amb
aquest Pacte per poder ser proactius i impulsar mesures de polítiques actives
d‘ocupació, de formació i de generació d‘oportunitats per els nostres ciutadans i
ciutadanes que més ho necessiten.
Per establir el marc, tal com queda reflectit en la introducció del propi Pacte, estem
parlant de fer un pacte local, a la segona ciutat de Catalunya, però no la segona
ciutat, només en nombre d‘habitants, sinó també en la segona ciutat de Catalunya
en número de llocs de treball localitzats, en aquests moments estan per sobre dels
setanta-cinc mil llocs de treball. Amb una aportació també, la segona aportació al
PIB de Catalunya, per sobre dels cinc mil set-cents milions d‘euros anuals i on es
troben residint cinc mil quatre-centes cinquanta empreses i més d‘onze mil cinccents autònoms. Llavors, és en aquest marc, en el que busquem amb aquest pacte
una major i millor coordinació dels diferents actors i de les diferents polítiques que
incideixen en el desenvolupament econòmic, la competitivitat empresarial i l‘
ocupabilitat en el nostre territori.
A partir d‘aquí hem fixat uns eixos d‘intervenció que són les estratègies pel
desenvolupament d‘una economia de creixement a la ciutat, un impuls de l‘activitat
econòmica al turisme, la innovació i la indústria, la millora dels processos de
promoció de l‘ocupació, la formació i la qualificació professional al foment de
l‘emprenedoria, l‘economia social i l‘economia verda, i la defensa dels drets dels
consumidors i del comerç. Amb tots aquests eixos, i basat amb els instruments dels
quals es dota aquest pacte, a través del consell general i del comitè permanent que
fa el seguiment d‘aquest pacte, com elements segurament més novadors, respecte
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d‘altres pactes que havien signat en anteriors mandats, és l‘aportació municipal en
termes de mandat d‘un milió d‘euros, repartits en els tres anualitats, 2017, 2018 i
2019, per ser proactius i per poder fer incidència en aquelles activitats que
considerem, dins del marc d‘aquest pacte entre tots els actors socials que mereixen
una major incentiu o desenvolupar en major profunditat, a banda de les aportacions
que puguem rebre d‘altres administracions o bé per poder impulsar directament
programes dirigits a col·lectius especialment vulnerables que tinguin peculiaritat a la
nostre ciutat i que d‘acord, com dic, amb els agents socials, tant el que són els dos
sindicats com l‘associació empresarial, poder impulsar aquestes polítiques actives.
Esperem que sigui instrument útil, tal com ha sigut en anteriors mandats i que al
final d‘aquest procés puguem fer una memòria on quedi reflectit quin ha sigut el
nivell d‘incidència i com hem estat capaços d‘incidir en el món de l‘ocupabilitat, en la
de la generació d‘oportunitats, i poder dir que L‘Hospitalet continua avançant en la
direcció correcta en el món de l‘ocupació.
I desprès, molt breument, respecte de l‘acord número 6 que és el d‘excepcionar els
titulars de llocs de treball de personal directiu com a no funcionaris, com vostès
saben, tenim una plantilla de personal directiu, recentment a més a més, aprovada i
on s‘han fixat totes les condicions, funcions, mecanismes de selecció, mètodes de
retribució, de nomenament, de cessament on està establert totes les
característiques de tots aquests llocs de treball i el que avui portem en aquest ple,
és generar una excepcionalitat per dos llocs de treball en què, no de manera
restrictiva sinó tot el contrari, de manera expansiva, per dir-ho d‘alguna manera, en
aquestes places de personal directiu, evidentment amb els mateixos requeriments
que qualsevol altre, en les mateixes condicions que la resta de places de personal
directiu, que en aquestes places també es puguin presentar, puguin optar a ocupar
aquestes places, i per tant, els llocs de treball, personal que, en aquests moments,
no estigui ocupant plaça de funcionari en cap de les administracions públiques de
l‘Estat.
Com saben, la reglamentació del personal directiu, ve fixada tant per l‘estatut bàsic
de la funció pública, com també queda establert amb el personal directiu al servei
de les administracions, allà queda fixat de manera general com preferentment han
de ser ocupats per funcionaris, però s‘obre la porta a generar excepcionalitat,
motivada, on es puguin ser ocupats per personal també laboral, sempre i quan,
evidentment, compleixin els mateixos requisits i vagin més enllà diguéssim i
puguem donar possibilitat, donar accés o accessibilitat a presentar-se‘n a aquestes
places a personal, com deia, que en aquests moments no ocupa plaça de
funcionari.
Aquesta excepcionalitat fa referència a dos llocs, un que té a veure amb l‘àrea de
l‘alcaldia, l‘altre que té a veure amb l‘àmbit del desenvolupament econòmic on
considerem que pot aportar un valor afegit, el fet de que persones que en aquest
moment no ocupin aquesta plaça de funcionari, ens poden obrir a que un major
nombre de professionals puguin accedir, puguin optar a presentar-se‘n a aquestes
places.
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Comparant i diguéssim mirant el què hi ha en altres administracions, ens trobàvem i
amb alguns de vostès ho hem comentat aquests dies, com per exemple, la
conselleria pròpia d‘indústria, o que té a veure amb treball amb la conselleria del
conseller Baiget, ens trobem con que pràcticament el 80% dels directors generals,
ja sigui a través de acció o de la pròpia conselleria, no estan ocupades per
funcionaris, si no per personal laboral, perquè el què es busca és les sinèrgies amb
el món empresarial, amb el món industrial, i que hi hagin persones que ens pugui
aportar aquesta experiència del món no funcionarial, del món no de l‘administració
si no del món empresarial, per aportar el seu coneixement i un valor afegit a la
tasca de la pròpia administració.
Per tant, evidentment a partir d‘aquí el requeriment, insisteixo, el nivell de exigència
serà el mateix, el sistema de nomenament, la forma de provisió serà exactament la
mateixa que per a la resta de llocs de treball directius, i evidentment, el seu
eventual cessament en qualsevol moment, ja sigui per pèrdua de confiança, per no
assoliment d‘objectius o perquè no resulta satisfactòria la producció, la productivitat,
l‘aportació que en el lloc de treball faci qualsevol d‘aquests professionals, ja sigui
funcionari, ja sigui laboral, podria cessar de manera immediata, sense que acabi
generant una despesa constant innecessària en aquesta administració, si no
s‘acompleixen els objectius, els requisits per als quals han estat nomenats.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa, bona tarda a tots i a totes. En el punt 1, és un consell en el qual
no participem, ni tenim representació, amb lo qual ens abstenim. Em dono per
assabentat del 2 i a favor del 3, del 4, del 5 i del 6.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Abstenció al primer punt, assabentada del segon i a favor dels altres. Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom. Nosaltres ens abstindrem del primer punt. Ens donem per
assabentades del segon. Ens abstindrem en el tercer, en aquest pacte local per
l‘ocupació i desenvolupament econòmic 2016-2019. Bé és el tercer pacte local
d‘ocupació des del 2012 i la seva durada com ens acaben d‘explicar és de tres anys
des d‘aquest any el present 2016 al 2019, preveu destinar un milió d‘euros dividits
en tres anys a un pla d‘ocupació, xifra que inclou també salaris, seguretat social i
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contractació de personal administratiu que gestionarà tot allò que inclogui el propi
pla, formadors inclosos si s‘haguessin de fer formacions.
Els objectius d‘aquest pla són elaborar un pla estratègic per a l‘ocupació en els
primers quatre mesos i implementar mesures per aplicar el mateix pla i suposem
també per avaluar-lo, un cop finalitzat.
Bé, des d‘aquest grup municipal creiem que el pressupost que ens presenta, que
inclou el propi pla, és insuficient per lluitar contra l‘atur. Creiem que no és
proporcional a la magnitud del problema que patim en aquesta ciutat, les veïnes de
L‘Hospitalet. També en agradaria conèixer abans de votar la idoneïtat o no d‘aquest
pacte, ens agradaria conèixer estudis, informes elaborats a partir de les conclusions
i de les avaluacions dels pactes anterior, dels dos anteriors.
Creiem que el model que promou és de formar treballadors per fer un altre cop
d‘empreses de treball temporal d‘aquelles empreses que creiem que han de venir a
la nostra ciutat o que des del Govern es promou que vinguin a la nostra ciutat,
alhora que també promoure aquelles operacions urbanístiques necessàries per
atreure totes aquestes empreses.
Mentre el Govern de l‘Estat amb reformes laborals i bonificacions els hi permet tot a
aquestes empreses, creiem que aquest és un model per gestionar la misèria, no per
acabar amb ella i des del nostre punt de vista és impossible que això canviï si no es
prenen mesures, ho sabem a un altre nivell, a nivell de Generalitat i a nivell del
Govern de l‘Estat, però també considerem que l‘Ajuntament no hauria de deixar de
qüestionar aquestes polítiques d‘altres administracions. Per tant, ens abstindrem,
no creiem que sigui el model.
En el punt quatre votarem en contra de les modificació de les ordenances fiscals.
Aquest any votarem en contra. De nou, un any mes, la proposta de les ordenances
fiscals que ens presenta el Govern, em sembla absolutament insuficient. Ara fa un
any, fèiem un vot de confiança amb la nostra abstenció, als primers pressupostos,
ordenances fiscals i preus públics de la legislatura. Aquest any es tracta d‘unes
ordenances fiscals, que en cap cas, proposen cap tipus de progressivitat fiscal, ni
busquen solucions, per tal de gravar les rendes més altes amb decisions valentes
com la de gravar pisos buits o multipropietat o les propietats en mans de persones
jurídiques, tot i la informació que ens acaben de donar ara en el ple, del què
passarà el proper ple de gener.
Tampoc incideixen en la bonificació, subvenció, exempció en funció de la renda
familiar i aplica les mateixes de forma lineal a tots els col·lectius sense fer cap
valoració econòmica-familiar per tal de poder fer-ne una aplicació esglaonada per
trams.
Per últim i definitiu per al nostre grup municipal, desestima la possibilitat de
confeccionar qualsevol taxa que afecti a les grans superfícies, entitats financeres,
etc. empreses que contribueixen a fer de la nostra ciutat un model totalment oposat
del que defensem des de la CUP-Poble Actiu.

…/…

9

En resum votem en contra, per l‘absència total de progressivitat fiscal en aquestes
ordenances fiscals per l‘any 2017, ja que des del nostre grup municipal, entenem la
fiscalitat com l‘eina principal de redistribució de la riquesa al nostre municipi.
En el punt 5, l‘acord relatiu de declarar no subjectes a la taxa de recollida de
escombraries 2017 d‘una sèrie d‘empreses, bé tornem a votar en contra d‘aquest
tipus de pràctiques en el mateix argumentari que ja vam fer a l‘últim ple on es va
proposar un acord similar a aquesta votació, optant pel servei privat, afavoreix la
competitivitat entre empreses i per tant, tractant d‘abaratir costos, també la
precarietat laboral. A més aquesta acció pot posar en perill, per a nosaltres, la
viabilitat del servei donat per l‘ajuntament i els ingressos per aquesta taxa que
rebem en aquesta administració municipal. Podríem arribar entendre la necessitat
de desenvolupar i aplicar un sistema de bonificacions però mai una exempció total
de la taxa.
En el punt 6, la sol·licitud d‘excepcionar que els titulars de dos llocs de treball de
personal directiu no ostentin la condició de funcionari de carrera, bé, també la
votarem en contra, partint de la base que aquesta excepcionalitat està sustentada,
com ens explicava el responsable de govern, en el principi de legalitat i que existeix
una norma que ho permet i tot i que la discrecionalitat forma part de les facultats de
la administració, el problema principal, per a nosaltres és l‘arbitrarietat i aquesta
arbitrarietat es manifesta, quan les peticions o les decisions manquen de motivació.
Aquesta proposta d‘acord només explica l‘habilitació jurídica que permet fer-ho, allò
que ens exposen com a dictamen, però en cap moment explica la necessitat de
l‘excepció. No creiem que sigui suficient en presentar els preceptes legals
habilitadors. Trobem a faltar la part principal per donar el nostre vot favorable a la
proposta d‘acord, la motivació que justifiqui aquesta excepcionalitat. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bona tarda, des del partit demòcrata votarem a favor del punt número 1, ens donem
per assabentats del 2, votarem a favor del 3, votarem en contra del 4 i a favor del 5 i
del 6.
En quant al punt 4, modificació de les ordenances, d‘aprovació de les ordenances
fiscals per al 2017, en el seu moment, ja vam, amb l‘aprovació inicial, ja vam votar
en contra, vam presentar al·legacions i el resultat final, ha estat que no s‘ha tingut
en compte cap tipus d‘al·legació, ni entenem que en cap moment, hi ha hagut cap
deliberació positiva, en aquest aspecte, per poder donar un vot favorable, o tant
sols, una abstenció com l‘any passat.
Entenem que hi ha moltes coses que per més que el Sr. Brinquis ha parlat de que
no s‘ha adequa a la legalitat, o dintre de tal.., són temes que ja havíem parlat inclús
l‘anterior any, i per tant, temes que d‘alguna manera l‘equip de govern, podia haver
treballat per modificar, incloure i fer certes coses que entenem que ha passat un
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any, i no hem fet els deures, si més no, pel què ha proposat el grup del partit
demòcrata.
Entenem que són unes ordenances que no obeeixen la ciutat de L‘Hospitalet,
demanem que es tinguin en compte les famílies, no només, els trams que s‘estan..,
o sigui amb la conformació que s‘ha fet tradicionalment, si no que explicaven en
molts moments, de que les famílies, la generalitat de les famílies a la ciutat de
L‘Hospitalet i a tota Catalunya, són de quatre persones, o sigui, dos persones amb
dos fills que han patit tota aquesta situació de la crisi, en molts moments, que
moltes vegades no estan en cap dels paràmetres de situacions de risc, que són les
que es protegeixen, però que sí que estan patint, d‘una manera molt accentuada
això durant aquests darrers anys i estan parlant d‘aquestes coses i no s‘ha tingut
res en compte. Com no es tenen en compte, vull dir, els increments dels preus
públics. Entenem que no hi ha hagut, a pesar de les reunions que hem tingut,
doncs, estem una mica, si podem posar entre cometes decebuts, no, perquè a
hores d‘ara, vull dir, desprès d‘un any no s‘ha produït cap tipus de consideració amb
tot el què hem proposat, ni tan sols en cap de les al·legacions que hem fet. I per
tant, és difícil, ni tan sols un vot d‘abstenció per entendre tirar endavant aquesta
situació i per tant, votem en contra.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor del número 1, del 3 i del 5, ens abstindrem en el número 4 i en el
número 6 i ens donem assabentats del número 2.
Respecte al dictamen número 1, sobre el tema dels membres del consell executiu i
de programació, doncs, manifestar la nostra satisfacció, tot i que, ha tardat un any i
mig en constituir-se, doncs, tots els consells reglamentats amb el reglament de
mitjans de comunicació de la ciutat. Creiem que a partir d‘avui, des del nostre grup
municipal, puguin accelerar el que seria la reforma dels mitjans de comunicació
local i creiem que és aquesta tasca important perquè no podem demorar aquest
tipus de reforma dels mitjans de comunicació, tal i com hem parlat moltes vegades
en aquest Ple.
Per tant, esperem que aquest dictamen, aquest tancament que ja tenim constituïts
tots els òrgans dels mitjans de comunicació local, serveixi, doncs que per a l‘any
2017, es puguem posar en marxa la radio local, també perquè puguem redefinir el
diari local de L‘Hospitalet, i també posem en marxa, el concurs per escollir el nou
director o directora dels mitjans de comunicació local.
Sobre el dictamen número 3, sobre el pacte local per a l‘ocupació i el
desenvolupament econòmic de L‘Hospitalet, doncs, manifestar la nostra satisfacció
per la concertació entre administració local, els sindicats i l‘associació d‘empresaris
de L‘Hospitalet i del Baix Llobregat. Crec que aquest és el camí que hem de fer per
fer front amb èxit a la reactivació i potenciació de l‘economia local, de potenciar la
petita i mitjana empresa de la nostra ciutat, perquè creï riquesa i també aquest és el
camí per tal de lluitar contra l‘atur i crear una ocupació de qualitat i estable.
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I respecte a les ordenances, el nostre grup municipal s‘absté bàsicament perquè el
nostre grup municipal, en el seu programa, portava, entre altres aspectes, la rebaixa
del IBI, un 2%, del IBI residencial durant aquesta legislatura, a partir d‘aquests
moments, es comença a aplicar, doncs, aquest tipus de rebaixa, en un context, on
altres municipis del nostre voltant, doncs, ja l‘han o l‘estan pujant.
També, doncs, satisfacció que s‘incorpori, al mes de gener, l‘ordenança reguladora
de les taxes per inspecció i verificació dels pisos buits, que també era una demanda
del nostre grup municipal. També satisfacció perquè s‘apliqui la tarificació verda i
també s‘augmentin les bonificacions per famílies nombroses, pensionistes i
col·lectius amb renda baixa i també valorem positivament, doncs, que s‘hagin
congelat els preus i taxes per a serveis socials i per a gent gran.
Únicament esperem, doncs, que durant l‘any 2017, també es compleixi un dels
acords que hem adquirit, que és que es cregui un grup per tal de promoure la
tarificació social a les diferents ordenances.
I amb aquest objectiu, el nostre grup municipal, perquè moltes de les demandes
que hem plantejat s‘han incorporat, s‘abstindrà i esperem, doncs, que com deia a la
meva intervenció, durant aquest 2017, es pugui fer aquest grup de treball per tal de
promoure la tarificació social en les diferents ordenances fiscals.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Votaremos a favor del 1, nos damos por enterados del 2, nos abstenemos del 3 y
en el 4 votaremos en contra.
Realmente y como hemos oído en la intervención inicial, L‘Hospitalet es un
municipio que tiene superávit y como tal, creemos que este superávit se tiene que
gestionar correctamente y que mejor cuando hablamos de tarificación social, y
cuando hablamos de reparto social y cuando hablamos de política social, pues
ayudar a todas las familias. A las familias que pagan impuestos, que es a las que
también hay que ayudar. Por tanto, nosotros vemos que las bonificaciones a las
familias son escasas y que no es nuestro sistema, no es nuestra política fiscal.
Creemos que las rentas bajas, aquellas rentas bajas que no tienen derecho a
muchas de las bonificaciones y ayudas pero en cambio, tienen que soportar
impuestos que a duras penas pueden pagar, merecen una ayuda y esta ayuda es
bajando los impuestos.
Ya que nos se les ha tenido en cuenta en la bonificación y ni se les tiene en cuenta
en las bonificaciones, creemos que la mejor política social, en este caso, es la
bajada de impuestos.
Vemos que han dado la espalda a esta petición, continúan y continuaran como ya
dijimos el año pasado, decimos este y me temo que diremos el próximo, con la
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subida de impuestos a empresas y a comercios, que poco a poco irán apretando a
comercios y por tanto, esta no es nuestra política fiscal y la votaremos en contra.
Respecto al punto 5, votaremos a favor y el 6, abstención.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte al punt 1, votarem a favor. El punt 2, ens donem per assabentats, encara
que respecte a aquest dictamen, ens crida l‘atenció que el lloc proposat del nivell 3,
no té adscripció a cap departament, i que la única adscripció que queda per
adjudicar és a educació i cultura i voldríem saber si finalment serà adscrit a aquesta
plaça.
Votarem a favor del número 3. El 4 i el 5, els farà el company Ivan
número 6, és molt curiós, perquè aquí es barregen coses. Aquests
feina que estan proposant, nosaltres entenem que ja s‘estan fent. O
són funcions pròpies de membres de govern i també que en funcions
s‘estan portant a terme, en aquest gabinet, precisament, això.

i respecte al
dos llocs de
sigui, que ja
d‘Alcaldia, ja

També demana aquest dictamen, incloure al catàleg de llocs de personal directiu, a
la secretaria general del ple, titular de la secretaria tècnica de la junta de govern, el
interventor o interventora i la gerent de la La Farga. També es demana una
adequació singular de les retribucions assignades al lloc de treball de gerent
municipal, respecte als directors de serveis i atenent la seva superioritat jeràrquica,
però nosaltres no podem estar a favor d‘aquestes propostes perquè són contràries
al desenvolupament de carrera dels funcionaris i funcionaries de la casa. I en el
cas, de secretaria general i d‘intervenció, pertanyen a un altre cos administratiu i
han de mantenir la seva independència respecte a la corporació municipal.
Igualment a la gerència de La Farga, empresa municipal que executa les
encomanes de la corporació municipal, per lo tant, el personal directiu ha de
pertànyer també, a l‘empresa municipal.
Resulta, com a mínim, xocant, l‘ampliació de llocs de treball directiu i l‘augment de
retribucions dels llocs que es volen incloure en el catàleg de personal de directiu, ja
que l‘argument de manca de pressupost es repeteix fins a la sacietat, quan es tracta
d‘ampliar els serveis a les persones com per exemple, el servei de biblioteques o
l‘ampliació de personal per atendre als serveis directes als veïns i veïnes, com
serveis socials completament desbordats davant la crisi humanitària que patim o
per l‘equiparació de salaris de nivell clarament feminitzats, reclamats pels sindicats i
en mocions guanyades també en sessió plenària.
D‘aquest dictamen, l‘únic que estem d‘acord és augmentar en un 1% les
retribucions del personal al servei de l‘ajuntament.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre el dictamen número 4, el nostre grup haurà de votar en contra. Des de
l‘octubre no hi ha hagut cap element objectiu per modificar el posicionament del
nostre grup. No s‘ha realitzat cap tipus d‘incorporació substancial ni des del debat
polític previ ni sobre les posteriors al·legacions concretes que vam presentar sobre
les ordenances fiscals del 2017.
Òbviament hi ha un element burocràtic que coarta, en certa manera, el debat i
l‘acord polític, ja que si no hi ha una proposta, modificacions sobre la taula sobre
aquestes ordenances fiscals i preus públics, doncs en aquesta darrera part, doncs,
s‘evita també, arribar a una proposta de modificació sobre aquests elements. Allò
que no s‘ha al·legat, doncs no es pot incorporar en aquesta darrera fase.
Altres elements, sobre la proposta d‘augmentar la rebaixa del IBI, proposat pels
béns immobles, és un dels elements que vam incorporar com al·legació i que no
s‘ha recollit, sobre l‘extensió de les bonificacions a la VPO, més enllà dels sis anys,
tampoc es va recollir, sobre l‘increment de l‘IAE, tampoc s‘ha recollit elements sobre
l‘increment de la taxa d‘empreses explotadores de serveis de subministraments
d‘interès general.
Hi ha elements que no s‘han desenvolupat, com el tema tarificació social, creiem
que ha hagut una oportunitat perduda i desprès, òbviament, elements generals que
van vinculats al pressupost, al PIM i al PAM, que nosaltres no compartim, que vam
també sotmetre a un debat polític, i que òbviament no podem donar per validat
aquesta part del conjunt dels pressupostos.
Sobre l‘acord número 5, votarem a favor. Estem a favor d‘incentius a aquest tipus
de taxes, perquè les empreses gestionin, de la manera més eficient possible, el
tractament dels seus residus. Considerem, com hem dit en altres ocasions, que
s‘han portat aquests tipus d‘expedients, aquests tipus d‘ajuts, perdó, han de ser
més extensius i publicitats, entre les empreses i els comerços de la nostra ciutat. I
que l‘ajuntament faci un control efectiu d‘aquest element, perquè si no desprès, hi
ha altres elements que poden ser perversos en aquest sentit.
I també vam suggerir en altres ocasiones, quan ens ha arribat algun tipus de
dictamen d‘aquestes característiques, que en tot cas, es compensi amb un altre
tipus de taxa sobre la neteja ordinària de la ciutat, també d‘aquests tipus de taxes, o
sigui, d‘aquests tipus d‘empreses i demés. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias, buenas tardes a todos y a todas. En cuanto al punto número 1, nosotros
estaremos de acuerdo, en el punto 2, nos damos por enterados, en el punto 3,
también estaremos de acuerdo y en el punto 4, estaremos absolutamente en
contra, por coherencia con lo que ya habíamos votados anteriormente.
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En cualquier caso, sí que me gustaría comentar que al final vemos aquí unas
alianzas que son legítimas, obviamente, para sacar adelante, pues, algunas
cuestiones que no responden definitivamente al contexto general de lo que es el
Pleno, por qué se hacen alegaciones, no se admiten, es como machacar en hierro
frío. Pero siempre, hay aquél que viene a sacarnos y me extraña con aquellos que
son los que nos dicen que en el futuro, cuando gobiernen, en esa república
catalana, pues aquí todo será mejor y que rebasaran a la izquierda por la izquierda
porque ellos, sus políticas sociales serán absolutamente, vamos excelsas, no
faltaran, ni eso, ni lo que he dicho otras veces aquí, ni los helados.
Pero en cualquier caso, nos extraña estas alianzas, cuando se está hablando de
temas sociales y cuando no responden, creo yo, a la sensibilidad de la mayoría del
Pleno y cuando en cualquier caso, aunque no hay rodillo, prácticamente se aplica
con estas alianzas, sin conceder lo más mínimo a la oposición y a la sensibilidad
del conjunto de muchos ciudadanos que están representados aquí, ni una alegación
se tiene casi en cuenta, es como machacar en hierro frío. Y esto sinceramente,
siendo obviamente legítimo, las alianzas con el gobierno, pues, nos choca que se
hagan con aquellos que predican lo que luego no son capaces de llevar a efecto en
este propio Pleno. Por ejemplo, cuando se habla del IBI, nosotros tenemos previsto
que el IBI.., mire, lo del IBI es una tomadura de pelo.
Después de tanto años de soportar los más damnificados por la crisis, unos
aumentos estrepitosos que han esquilmado los bolsillos de los ciudadanos con
viviendas residenciales en esta ciudad, resulta que después, como una limosna, el
0,5, y se sume por otro lado, la partida, con lo cual se recauda más. Nos parece
lamentable, no, que además se hable luego de sensibilidades sociales.
En definitiva, mire, no me voy a alargar mucho en esto. Nos extraña mucho que no
se recoja la sensibilidad de mucha gente que representa aquí en Pleno, a gran
parte de la ciudadanía. Ya le dije una vez, que es verdad, en las tomas de
posesión, que decía que ―vos sois más que nos, pero todos somos más que vos‖, y
no se tiene en cuenta, no se tiene en cuenta lo que representan los escaños que
hay aquí. Que si lo miramos en número de votos, son muchos más que los que
tienen ustedes.
Pero en cualquier caso, es legítimo y nadie va a criticar esa legitimidad. Si
criticamos, cuando se habla de grandes sensibilidades sociales y no se es
corresponsable con ello, en las decisiones que se toman aquí. Por lo tanto, por eso
vamos a votar en contra porque entendemos y con esa crítica, también a estos
señores que hablan de esto que me refería anteriormente, de esa república que nos
va a rebasar a todos por la izquierda y luego cuando tienen la oportunidad de
demostrarlo eso, porque la velocidad se demuestra andando, pues votan cosas que
nosotros entendemos que van en contra de lo que se dice. Pero en cualquier caso,
también, insisto, no quiero deslegitimar a nadie.
En cuanto al acuerdo número 3, número 5, perdón, vamos a estar de acuerdo,
obviamente, es que es bueno, y como tal, lo vamos a votar a favor.
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Y mire, y en contra del sexto, por qué, porque nos da la sensación, de que aquí lo
que se trae es, de alguna forma, saltándose puestos y explicarlo muy bien, porque
esto, la verdad que hay que reconocer y se lo vuelvo a reconocer por enésima vez,
Sr. Fran Belver que lo explica muy bien, y lo explica, lo pinta estupendo, pero no
responde a lo que realmente creo que debe responder.
En el fondo, yo creo que responde aquí lo que se está haciendo, es colocando
asesores, para no gastar esa bolsa que tenemos de ahí, porque en definitiva esa es
la sensación que nos da. Cuando nos saltamos algunas cuestiones que si bien
usted ha explicado que pueden ser legales pero que hay excepciones, hombre
agarrarse a la excepción, a nosotros nos da la sensación, igual estamos
equivocados, de que aquí lo que se pretende es colocar a asesores pasándose o
saltándose algunos temas de bueno, de tener que hacer títulos y cuestiones que
también sería bueno, y que la ley no dice que no los tengan, dice que se puede
hacer excepcionalidad y tal.
A nosotros nos parece que ese es el fondo de la cuestión, y por tanto, vamos a
votar en contra, porque ustedes lo que están ahora es trayendo a señores aquí que
da la sensación que van a hacer una función más de asesores que para lo que
realmente se tendría que contratar. Gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Agrair a tots els grups, les seves intervencions. Quatre puntualitzacions. Al regidor
de la CUP-Poble Actiu, recordar-li que els impostos municipals no serveixen per
gravar les rendes altes del nostre municipi, si volen fer això, l‘encoratjo com a
regidor d‘hisenda, ara que s‘estan aprovant els pressupostos de la Generalitat, que
el seu grup, doncs, vagi en aquesta línea i tindran el meu recolzament, que es on
realment, doncs, aquí es pot treballar. És que nosaltres legalment, no tenim aquesta
cobertura legal.
El Sr. Monros, doncs, dir-li que sí hi ha una que sí, el tema de l‘impost de vehicles i
de tracció mecànica, hem fet la mateixa esmena, per tant, de facto, li podríem dir
que està incorporada. La resta de les vint-i-cinc esmenes que ha fet, dinou no les
podíem tractar, les haurien d‘haver, parlat abans, que segurament és el que ens ha
passat a tots, que és el que deia el company d‘Iniciativa, doncs, poder haver
comentat abans, per poder incorporar alguna més, però de les vint-i-cinc, doncs,
sembla que hi havia tres o quatre només que podíem debatre legalment per poder
incorporar-les.
Al portaveu del Partit Popular, Sr. Martín, comentar-li també que el superàvit no és
perquè vulguem, i ―ojalá‖, també poguessin modificar la llei, perquè amb el superàvit
que tinguessim el podríem invertir en la gent més necessitada d‘aquesta ciutat,
també tindrà el nostre recolzament com a grup polític, com a ens local, és el què
hem reclamat sempre. Però aquest superàvit estem obligats, per la llei, i serveix per
reduir l‘endeutament en inversions financerament sostenibles. Ja ho hem repetir
més d‘un cop, per tant, si van en aquesta línea ens tindran al seu costat.
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Al company d‘Iniciativa, Sr. Nieto, doncs, bé, l‘IAE, no el podem tocar des de nivell
municipal. Nosaltres som mers recaptadors i llavors també estem en la línea de la
tarifació social, però hem de tenir en compte que quan comencem a treballar en
aquesta línea haurem d‘incrementar més els impostos. Això vol dir, incrementar
impostos perquè els tenim molt baixos, encara que hi hagi grups polítics que pensin
que no, que els tenim desorbitats, els impostos sobre el municipi no són elevats.
Estem en aquesta línea, per això vol dir, tard o d‘hora, pujar impostos.
I al portaveu de Ciutadans, recordar-li que des del 2000 al 2010, l‘IBI i les taxes i
preus públics, en aquest ajuntament, van estar congelades, deu anys. Per tant,
segurament, amb l‘arriba de la crisi, tots els ajuntaments de Catalunya i d‘Espanya,
han incrementar més d‘un 40% l‘IBI i aquest ajuntament ho ha fet al 28% i ara
l‘estem començant a rebaixar, jo crec que es reconèixer l‘esforç, però que encara
ens queda molt per pujar o arribar a la mitjana d‘increment de l‘IBI de la resta dels
municipis d‘Espanya. Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
D‘entrada per agrair als grups el posicionament, especialment, amb el tema del
pacte local per a l‘ocupació i només fer algun aclariment, respecte d‘algunes de les
qüestions que s‘han dit.
Evidentment, hi ha algunes qüestions que s‘han manifestat que són absolutament
certes. Aquest ajuntament no té cap competència en temes d‘ocupació. Per tant, el
què hauríem de fer és preocupar-nos de per què aquest ajuntament ha de destinar
dels seus recursos un milió d‘euros per afavorir les polítiques actives d‘ocupació i
aquells que tinguin incidència allà on es prenen decisions on sí que hi ha
competències, el què hauríem de fer, enlloc de criticar de que aquí es posa poc, és
demanar més allà on toca. Segurament això seria més útil.
Per un altra banda, en aquest pacte local per a l‘ocupació, jo, és que m‘ho he estat
repassant perquè quan parlava el portaveu de la CUP, que feia referència a les
polítiques d‘urbanisme, no poso urbanisme en cap de les 30 pàgines que té l‘acord.
I ja hi feia referència a les polítiques d‘urbanisme, aquí no en parla per rés d‘això.
Nosaltres fem polítiques actives perquè les empreses que estan a la ciutat estiguin
en les millors condicions possibles? Sí. Fem tot el possible perquè vinguin més
empreses a la ciutat? Sí. I per això hem passat de ser la segona ciutat en nombre
d‘habitants, a ser, a més a més, la segona ciutat en nombre de llocs de treballs
localitzats, més de setanta cinc mil. Es pot no estar d‘acord, jo ho respecto.
Nosaltres continuarem treballant en aquesta direcció perquè sembla que és la
manera de generar riquesa i sobretot, oportunitats per a la gent de la nostra ciutat.
Desprès feia referència a algunes qüestions de que es faci control de tot això. Si
ens llegim el dictamen, el propi acord, el propi pacte, en el pacte dintre dels seus
òrgans de govern, tant en el comitè permanent que parla de l‘elaboració de la
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memòria anual, com del seguiment i avaluació dels diferents programes, així com,
fer finalment, al final del període, l‘avaluació i la memòria, evidentment és que està
recollit als anteriors pactes locals, sempre al finalitzar s‘ha fet una memòria que és
una memòria pública que està a disposició de tothom que la vulgui conèixer. Per
tant, sempre s‘ha fet aquesta avaluació.
I per finalitzar, respecte al dictamen número 6, avui hem conegut, el portaveu de
Ciutadans, ens ha fet una aportació al vot negatiu preventiu, jo voto en contra.
Vostè ha votat preventivament en contra, perquè diu, perquè jo crec que això es
farà un mal ús i es farà per col·locar assessors i tal... No, no, si places d‘assessors
ja n‘hi ha. Si volem contractar un assessor, es pot contractar no hi ha cap problema.
No hi ha cap problema. Hi ha places i hi ha places vacants. Aquí estem parlant de
personal directiu, amb responsabilitats i el que estem fent es obrir aquest marge
perquè no només es puguin presentar funcionaris, que també, si no obrir-ho i obrim
en determinats llocs, perquè considerem que, diguéssim dins del mercat laboral,
estaríem renunciant a un sector de població que pensem que, és bo donar-li l‘opció
de que es puguin presentar perquè pensem que la selecció podrà ser més rica i a
partir de tenir una possibilitat de fer una selecció més rica, tenim més possibilitats
d‘encertar-la en el procés de selecció. Ens podem equivocar? Sí. Ja m‘han sentit dir
més d‘una vegada que jo defenso i reivindico el meu dret a equivocar-me, però el
què no farem és no fer les coses per por a equivocar-nos.
Aquí el que busquem és ser capaços d‘incorporar als millors professionals en els
llocs de treball de màxima responsabilitat i en base a això, és el que intentem, és
que es puguin presentar el màxim de persones possible.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, dons quedarien aprovats els sis punts de l‘ordre del dia. El punt número 1,
amb tres abstencions, el 3, amb quatre abstencions, el 4 amb dos abstencions i 12
vots en contra, el 5, amb un vot en contra i el 6 amb cinc abstencions i vuit vots en
contra. La resta a favor. Passaríem a la Comissió Permanent de Drets i Territori.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU AL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL
EXECUTIU I DE PROGRAMACIÓ DELS SERVEIS DE COMUNICACIÓ
MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
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Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
amb 3 vots d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que el Ple de l‘Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 28 de gener de
2014, va aprovar inicialment el reglament orgànic d‘organització i funcionament dels
serveis de comunicació municipals de L‘Hospitalet de Llobregat i que el Ple en
sessió ordinària de 27 de maig de 2014, va resoldre les al·legacions presentades i
va aprovar definitivament el reglament.
VIST que el text íntegre del reglament es va publicar al BOPB el 23 de juny de 2014
(publicat anunci de rectificació l‘11 de juliol de 2014) i va entrar en vigor el dia
següent de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província, de conformitat amb la
seva disposició final, és a dir, el 24 de juny de 2014.
ATÈS que el reglament, al seu article 7, preveu l‘existència del Consell Consultiu i
Assessor i el Consell Executiu i de Programació, com a òrgans garants de la
participació dels grups socials i les entitats sense ànim de lucre més representatives
de la ciutat, així com de les formacions polítiques amb representació al consistori de
L‘Hospitalet.
ATÈS que els articles 15 i següents del reglament regulen la composició i
designació dels membres del Consell Executiu i de Programació.
VIST que l‘article 15 determina que la Presidència del Consell Executiu i de
Programació és l‘òrgan unipersonal que representa al Consell en el seu àmbit de
projecció social, que la seva designació s‘integrarà en la candidatura proposada de
conformitat amb l‘article 17.1 i haurà de recaure en una persona vinculada a la
gestió dels mitjans de comunicació municipals.
ATÈS que segons l‘apartat B de l‘article 16 formen part com a vocals un
professional acreditat relacionat amb la comunicació a proposta de cadascun dels
grups polítics municipals constituïts en el si de la corporació municipal, designats en
escrit del seu portaveu.
VISTOS els escrits dels portaveus en els quals es designen els professionals a
proposta dels grups polítics municipals.
ATÈS que segons el mateix apartat B de l‘article 16 formaran part com a vocals tres
professionals en l‘àmbit de la comunicació general i/o local, el/la director/a dels
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mitjans de comunicació municipals i un/a tècnic/a del departament de comunicació
de l‘Ajuntament.
ATÈS que de conformitat amb l‘apartat C de l‘article 16 també tindrà la condició de
membre del Consell Executiu i de Programació, el Secretari del Consell, el qual
actuarà amb veu i sense vot i que la secretaria del consell correspondrà al mateix
funcionari que ostenti la Secretaria del Consell Consultiu i Assessor.
VIST que la Junta de Portaveus en sessió de 27 de setembre de 2016, ha informat
favorablement la proposta que li havia estat presentada i que inclou el candidat a
President de conformitat amb les previsions de l‘article 15 d‘aquest reglament.
VIST que segons el certificat emès per la Secretaria del Consell Consultiu i
Assessor dels Mitjans de Comunicació, que consta a l‘expedient, aquest Consell en
sessió extraordinària de 7 de novembre de 2016, ha informat favorablement la
candidatura presentada, en la que figura la substitució d‘un dels professionals en
l‘àmbit de la comunicació general i/o local per renúncia del proposat.
ATÈS que de conformitat amb l‘article 17 del reglament d‘organització i
funcionament dels serveis de comunicació municipals de L‘Hospitalet de Llobregat,
el nomenament dels membres del Consell Executiu i de Programació s‘acordarà pel
Ple, amb el vot favorable dels 2/3 del número legal de membres de la corporació.
Aquesta Alcaldia - Presidència, fent ús de les facultats que li confereix, l‘article 17
del reglament orgànic dels serveis de comunicació municipals de L‘Hospitalet
(BOPB 23/06/2014), proposa al Ple Municipal l‘adopció dels acords següents:
PRIMER.- NOMENAR com a membres del Consell Executiu i de Programació dels
serveis de comunicació municipals, de conformitat amb l‘article 16, les següents
persones:
PRESIDENT

Sr. Manuel Pérez Giménez. Aquest
nomenament és provisional i serà
substituït automàticament per la persona
que ocupi el lloc de Director/a dels
mitjans de comunicació municipals
Sra. M. Dolores Quirós Brito

SECRETARI
VOCALS
a. Professionals a proposta dels grups polítics municipals
Pel Grup Polític Municipal del PSC
Sr. Francisco Javier Casinos Comas
Pel Grup Polític Municipal del C‘s
Sr. Lluis Maria Estruch Tobella
Pel Grup Polític Municipal del PP
Sra. M. Isabel Aguayo Diez
Pel
Grup
Polític
Municipal
Sr. Bertran Cazorla Rodríguez
d‘ICVEUiA
Pel Grup Polític Municipal d‘ERC
Sr. Jordi Melich i Cuxart
Pel Grup Polític Municipal de CiU
Sra. Erica Tarifa i Garcia
Pel Grup Polític Municipal de CUPSra. M. Montserrat Santolino Prieto
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PA
b. Professionals en l’àmbit de la comunicació general i/o local
Sr.Fernando Polo Ramírez
Sra. Dolores Franco Ordoño
Sr. Josep Carles Rius i Baró
c. El/La director/a dels mitjans de comunicació municipals
Vacant. Si bé participarà al Consell la persona que porti a terme les funcions
de director/a dels mitjans de comunicació
d. Un/a tècnic/a del Departament de comunicació de l’Ajuntament
Sra. Yolanda Martínez Diez
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a les persones designades.
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord a la Gerència, al Consell d‘Administració de
La Farga GEM S.A., al Consell Consultiu i Assessor dels mitjans de comunicació
municipals, així com als/a les portaveus dels grups polítics municipals.
QUART.-. PUBLICAR aquest acord a la pàgina web municipal .
ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE 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. (4ART. TRIMESTRE 2016).
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‘Alcaldessa, en compliment del que preveu l‘art. 104 bis apartat 6 de la Llei 7/1985,
de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, segons la redacció
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l‘administració local, sotmet al Ple per al seu coneixement
L‘informe emès pel Servei de Recursos Humans relatiu a la plantilla del personal
eventual de 1 de desembre de 2016, signat per l‘assessora jurídica de recursos
humans amb el vist i plau de la Directora de Serveis d‘Hisenda i Recursos
Generals, 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
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L‘actual corporació Municipal per acord del ple de data 22 de desembre de 2015 va
aprovar la plantilla del personal eventual que es va publicar al BOP del 20 de gener
de 2016. Aprovat per la JGL en sessió de data 09 de febrer de 2016 el catàleg de
llocs de treball corresponents al personal eventual, publicats al BOP de 22 de febrer
de 2016 i DOGC núm. 7061, de 18 de febrer de 2016, integrat per 24 llocs de treball
del personal eventual.
L‘article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de las bases del Règim
Local, estableix els límits i normes a les quals s‘hauran d‘ajustar les dotacions 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 1079/2015,
de 27 de novembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de
la revisió del padró municipal referida a l‘1 de gener de 2015 és de 252.171
habitants i, en conseqüència, per aplicació de l‘art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General el número de regidors que integren
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat és de 27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l‘ establert a l‘article 104 bis,
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-Piratas

1

0

1

ASSESSOR/A DE GRUP MUNICIPAL

Vacants

0

1

1

ASSESSOR/A DE L'ALCALDIA

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1
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ASSESSOR/A DE NIVELL 1
ASSESSOR/A DE NIVELL 1

Àrea Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic i
Ocupació

3

2

5

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

Vacants

0

2

2

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

6

0

6

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

21

3

24

TOTAL

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions son les acordades pel ple en
sessió de 19 de juny de 2015, publicades al BOP de 3/07/2015 i al DOG 6902 de
30/06/2015 per als respectius llocs de treball.
3.- A data d‘avui, l‘Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l‘article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril reguladora de las bases
del Règim Local, al estar integrada la plantilla d‘aquest personal per un total de 24
places, inferior al nombre de regidors que es de 27.‖
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El Ple de l‘Ajuntament, amb el Dictamen previ de la Comissió Informativa 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.
COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 3.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ DENOMINAT “PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ I EL
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE L’HOSPITALET 2016-2019”, ENTRE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, L’UGT CATALUNYA,
L’UGT DE L’HOSPITALET, CCOO DE CATALUNYA I CCOO DE L’HOSPITALET
I L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT
(AEBALL).
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; 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 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 el tècnic assessor jurídic de l‘Àrea citada, en data 1 de desembre de
2016, va emetre informe al respecte, el literal del text parcial és el següent:
―1.- Que el Ple de l‘Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25/9/2012, va aprovar la
minuta del Conveni de Col·laboració denominat ―Acord per l‘Ocupació i el
Desenvolupament Econòmic Local de L‘Hospitalet 2012-2015‖, entre l‘Ajuntament
de L‘Hospitalet de Llobregat, la Delegació territorial de l‘ UGT de l‘Hospitalet, l‘ UGT
Catalunya, la Unió Comarcal de CCOO del barcelonès, la Unió Local de CCOO de
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l‘Hospitalet i l‘ Associació Empresarial de l‘Hospitalet i el Baix Llobregat. Aquest
Conveni de concertació entre els agents socials de la ciutat és continuació de
l‘aprovat pel Ple de l‘Ajuntament en sessió del 8/8/2008, denominat ―Pacte Local per
a l‘Ocupació de l‘Hospitalet‖.
2.- Que a l‘àmbit internacional cal destacar el següent:


L‘aprovació per l‘Assemblea General de les Nacions Unides, sessió del
25/9/2015, del document ―Transformar el nostre món: l‘Agenda 2030 per al
Desenvolupament Sostenible‖ (Agenda 2030). El seu objectiu 8 és la
promoció del creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, així com
l‘ocupació plena i productiva i el treball decent.



La Comunicació de la Comissió Europea del 3/3/2010 ―Europa 2020. Una
estratègia per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador‖.
Determina que una de les tres prioritats és el creixement integrador,
mitjançant el foment d‘una economia amb alt nivell d‘ocupació amb cohesió
social i territorial. Afirma que la Comissió treballarà per reforçar la capacitat
dels interlocutors socials i de la resolució de problemes per mitjà del diàleg
social a tots els nivells (europeu, nacional, regional, sectorial i d‘empresa),
així com promovent la cooperació entre les institucions del mercat del treball
(com els serveis públics d‘ocupació dels Estats membres).

3.- Que a Espanya la normativa reguladora estableix el següent:
a)

L‘art. 4 del text refós de la Llei d‘Ocupació, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
3/2015, de 23 d‘octubre, estableix que la política d‘ocupació deu tenir present la
seva dimensió local, per tal d‘afavorir i recolzar les iniciatives d‘ocupació a
l‘àmbit local.

b)

El punt 9 dels ―Principis d‘actuació‖, inclosos a l‘epígraf 3, de la ―Estratègia
Espanyola d‘Activació per a l‘Ocupació 2014-2016‖, aprovada pel Reial Decret
751/2014, de 5 de setembre, que estableix com a principi rector de les
polítiques actives d‘ocupació i de la intermediació laboral facilitar la participació
dels agents i empreses, tant públics com privats, com ara les corporacions
locals i els agents socials

c)

La Llei 13/2015, del 9 de juliol, d‘ordenació del sistema d‘ocupació i del Servei
Públic d‘Ocupació de Catalunya (SOC), que estableix el següent:




Un dels objectes de la Llei 13/2015 és establir el marc d‘ordenació de les
polítiques públiques d‘ocupació, per a, entre altres factors, promoure el
desenvolupament local (art. 1, lletra ―b‖)
Un dels objectius del sistema d‘ocupació de Catalunya és el foment de la
creació de l‘ocupació a l‘àmbit local (art. 13, lletra ―f‖).
El SOC promou la concertació territorial amb les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives, juntament amb les administracions
locals en cada territori, mitjançant l‘elaboració d‘estratègies, plans o
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qualsevol altre instrument de planificació territorial que fomenti l‘ocupació
i el desenvolupament econòmic i que coordini les iniciatives públiques i
privades per a el foment de l‘ocupació (art. 15, punts 1, 5 i 8).
d)

L‘Estratègia catalana per a l‘ocupació 2012-2020, que a la seva línia
estratègica 4.5 determina que el SOC promourà la cooperació entre tots aquells
agents implicats en el desenvolupament local i territorial.

4.- Que, a nivell de L‘Hospitalet i de conformitat amb el document ―Informe mensual
de conjuntura de L‘Hospitalet (juny 2016)‖, han estat superades les majors taxes
d‘atur que han existit a la ciutat del 19,27 % (24.501 persones), corresponents a
març de 2013, però encara es mantenen uns nivells del 14,00 % (17.275 persones),
per sobre dels corresponents a la província de Barcelona i també de Catalunya. En
aquest sentit, l‘Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i
Ocupació considera la conveniència de subscriure un conveni de col·laboració amb
els agents econòmics i socials de L‘Hospitalet per definir una estratègia territorial de
desenvolupament econòmic i d‘ocupació, denominada ―Pacte Local per l‘ocupació i
el desenvolupament econòmic de L‘Hospitalet 2016-2019‖.
5.- Que els següents preceptes del text refós de la Llei d‘Ocupació regulen les
polítiques actives d‘ocupació, preveient la col·laboració publico-privada mitjançant la
subscripció de convenis:




Art. 7.1, lletra ―h‖.- Estableix que el Sistema Nacional d‘Ocupació haurà de
garantir, dins d‘altres finalitats, que es facilita la col·laboració publico-privada
en la intermediació laboral i el desenvolupament de les polítiques actives
d‘ocupació.
Art. 36.3.- Regula que els serveis i programes inclosos a les polítiques
actives d‘ocupació poden ser gestionats, dins d‘altres formes jurídiques
ajustades a dret, mitjançant la subscripció de convenis.

6.- Que els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d‘1 d‘octubre, de règim jurídic del sector
públic, regulen la institució dels convenis, sent destacable els següents elements
amb els fonaments que s‘indiquen:
a)

L‘art. 47.1, que determina que són convenis els acords amb efectes jurídics
adoptats per les administracions Públiques, els organismes públics i entitats de
dret públic vinculats o dependents o las Universitats públiques entre sí o amb
subjectes de dret privat per a un fi comú.
Així mateix, el tercer paràgraf del citat art. 47.1 estableix que els convenis no
poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes.
Fonament.- Cal indicar que el Pacte Local no està subjecte al Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s‘aprova el text refós de la Llei
de Contractes del Sector Públic, ja que l‘art. 4.1, lletra ―d‖, exclou els celebrats
per l‘Administració amb persones físiques o jurídiques subjectes al dret privat, si
el seu objecte no està comprès en els contractes regulats a la llei contractual o
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en normes administratives especials. El ―Pacte Local per l‘ocupació i el
desenvolupament econòmic de L‘Hospitalet 2016-2019‖ no és susceptible de
ser comprès en els contractes regulats per la citada llei contractual. Així:
 El primer paràgraf de l‘epígraf ―Acords‖ estableix que el seu objectiu és la
definició d‘una ―Estratègia Territorial de Desenvolupament Econòmic i
l‘Ocupació‖, per aconseguir una ciutat més igualitària i socialment cohesionada,
competitiva i integradora; una ciutat amb la innovació i el desenvolupament
cultural com a referent i les persones i l‘activitat econòmica com a motor.
 Atenent al fet que els subjectes signataris del conveni, Ajuntament i agents
socials de la ciutat, comparteixen els objectius i els mecanismes de les
polítiques actives d‘ocupació i que formen part de la tipologia d‘entitats que
defineix la normativa abans esmentada. Més en concret, la col·laboració amb
els agents econòmics i socials té per objecte la persecució de finalitats comunes
posant en comú mitjans personals i/o materials, per complir amb l‘art. 15 de la
Llei 13/2015, del 9 de juliol, d‘ordenació del sistema d‘ocupació i del Servei
Públic d‘Ocupació de Catalunya (SOC), regulador de la concertació territorial de
les polítiques d‘ocupació.
b)

L‘art. 48.5 estableix que els convenis que incloguin compromisos financers
hauran de ser financerament sostenibles, havent qui els subscrigui de tenir
capacitat per finançar els compromisos assumits durant el període de vigència
del conveni.
Fonament.- En relació a la capacitat de l‘Ajuntament per assumir els
compromisos financers durant la vigència del conveni.

a) El Conveni estableix al primer paràgraf de l‘apartat ―En relació amb els

compromisos econòmics‖ que l‘Ajuntament preveurà la realització d‘una
aportació pressupostària pròpia d‘1 milió d‘euros, distribuïda en 333.333,33 €
per als exercicis 2017 i 2018 i 333.333,34 per a l‘exercici 2019, de conformitat
amb la vigència del Conveni, que abasta fins al 31/12/2019; per afavorir les
polítiques municipals dirigides a la millora de l‘ocupabilitat i del
desenvolupament econòmic local, que contribuirà al desenvolupament dels
objectius inclosos en els eixos que recollirà la futura Estratègia territorial de
desenvolupament econòmic i ocupació.
En relació amb la quantia de 333.333,33 € corresponent a l‘exercici 2017, cal
tenir present:
I.


Que està destinada:
250.000,00 € a les despeses salarials i de cotització a la Seguretat
Social que es derivin de la contractació de persones aturades de la
ciutat, mitjançant l‘execució d‘un pla d‘ocupació.
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83.333,33 € a concretar en el Pla de treball anual i que es destinaran a
les següents finalitats a desenvolupar des de l‘Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació:
-

II.

La contractació administrativa de personal tècnic docent per
impartir cursos de formació ocupacional.
La contractació administrativa de professionals i empreses per a
l‘execució d‘estudis, jornades, conferències, etc. relatives a
l‘anàlisi de la situació socioeconòmica de L‘Hospitalet i la
projecció i programació d‘actuacions destinades a la planificació
del desenvolupament econòmic i ocupacional.

Que l‘Òrgan de Programació i Pressupostos de l‘Àrea d‘Hisenda i
Serveis Centrals, amb el vist i plau del Tinent d‘Alcaldia d‘Hisenda i
Serveis Centrals, ha emès document per a deixar constància, emès el
3/11/2016, al que es manifesta que als Pressupostos Generals d‘aquest
Ajuntament (aprovats inicialment pel Ple en data 25/10/2016 i publicats
al BOPB el 27/10/2016) consten les previsions que s‘indiquen
seguidament i, per tant, existeix dotació suficient per fer front al
compromís de 333.333,33 € a l‘exercici 2017:

Aplicació
Concepte
Import
Retribucions bàsiques altre personal
pressupostària
02.2410.143.01.05 ―Pacte Local per a l‘ocupació i el
192.125,00
desenvolupament econòmic de
L‘Hospitalet‖.
Seguretat
Social altre personal ―Pacte
02.2410.160.00.06 Local per a l‘ocupació i el
57.875,00
desenvolupament econòmic de
Estudis i treballs tècnics ―Pacte Local
02.2410.227.06.04 L‘Hospitalet‖.
83.333,33
Ocupació i desenvolupament econòmic
de L‘Hospitalet‖.
En relació amb les aportacions per als exercicis 2018 i 2019 resta condicionada
als crèdits que siguin autoritzats, per a cada exercici, als respectius
pressupostos, d‘acord amb l‘art. 174 LRHL.
b) Al segon paràgraf de l‘epígraf ―En relació als compromisos econòmics‖ es

preveu que l‘Ajuntament aportarà als tres agents socials la quantitat anual de
12.000,00 € durant la vigència del conveni. Respecte a l‘aportació dels
12.000,00 €, corresponents a l‘exercici 2016, anirà amb càrrec a les següents
aplicacions pressupostàries:
Partida
Nom de la partida
Pacte
Local per l‘ocupació
07.2410.489.01.01
2016-2019.Transferència per
Pacte Local per l‘ocupació
07.2410.489.01.02 a AEBALL 2016.
2016-2019.Transferència per
a CCOO 2016.

Núm. i
160040048
data RC
7/9/2016
160040049
7/9/2016

Import
12.000,00
12.000,00
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Pacte Local per l‘ocupació
160040050
12.000,00
2016-2019.Transferència per
7/9/2016
a UGT 2016.
L‘import de 12.000,00 € per a cadascun dels tres agents socials corresponent al
2016 és igual als exercicis posteriors ja que en el present exercici han de
realitzar, en col·laboració amb l‘Ajuntament, diverses actuacions com ara
l‘anàlisi de la situació econòmica i del mercat de treball actual, així com de les
expectatives d‘evolució, l‘establiment de les bases per a la definició d‘una
estratègia territorial de desenvolupament econòmic i ocupació, així com la seva
participació en el Consell General i el Comitè Permanent del Pacte.
07.2410.489.01.03

La despesa per a exercicis posteriors resta subordinada als crèdits que siguin
autoritzats, per a cada exercici, als respectius pressupostos, en compliment de
l‘art. 174 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL); establint-se la periodicitat
següent, de conformitat amb la vigència del Conveni, que abasta fins al
31/12/2019, com es determina a l‘últim paràgraf de l‘esmentat epígraf:
 2017: 36.000,00 € (12.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).
 2018: 36.000,00 € (12.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).
 2019: 36.000,00 € (12.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).
En relació amb l‘exercici 2017, l‘Òrgan de Programació i Pressupostos de
l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, amb el vist i plau del Tinent d‘Alcaldia
d‘Hisenda i Serveis Centrals, ha emès document per a deixar constància, emès
el 3/11/2016, al que es manifesta que als Pressupostos Generals d‘aquest
Ajuntament (aprovats inicialment pel Ple en data 25/10/2016 i publicats al
BOPB el 27/10/2016) consten les previsions que s‘indiquen seguidament i, per
tant, existeix dotació suficient per fer front al compromís de 36.000,00 € a
l‘exercici 2017:
Aplicació
pressupostària
02.2410.489.00.11

Concepte
Import
Altres transferències a famílies i
12.000,00
institucions sense ànim de lucre.
Altres
Pacte transferències
Local. AEBALL.a famílies i
02.2410.489.00.12
12.000,00
institucions sense ànim de lucre.
Pacte transferències
Local. CCOO. a famílies i
Altres
02.2410.489.00.13
12.000,00
institucions sense ànim de lucre.
Pacte Local. UGT.
L‘Ajuntament farà efectives les anteriors aportacions durant el primer
quadrimestre dels exercicis 2017, 2018 i 2019 una vegada els serveis tècnics de
l‘Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
hagin comprovat que el cost de l‘aportació anual de 12.000,00€ feta per
l‘Ajuntament a cadascun dels agents socials no és inferior les despeses
derivades de l‘execució del conveni. En cas contrari, l‘entitat signant haurà de
reintegrar a l‘Ajuntament l‘excés corresponent, en el termini màxim d‘un mes
des que s‘hagi aprovat la liquidació. Si, un cop transcorregut el termini màxim

…/…

29

d‘un mes no s‘ha produït el reintegrament, s‘aplicarà l‘interès de demora al
reintegrament esmentat.
c) L‘art. 48.6, regula que les aportacions financeres que es comprometin a realitzar

els signants no podran ser superiors a les despeses derivades de l‘execució del
conveni.
Fonament.- Tal i com ha estat assenyalat al punt 6.a) la col·laboració amb els
agents econòmics i socials té per objecte la persecució de finalitats comunes
posant en comú mitjans personals i/o materials.
D‘acord amb l‘anterior l‘Ajuntament, i com a resultat de la participació territorial
dels agents socials en el Pacte Local, es compromet a compensar als tres
agents socials signants del Pacte Local mitjançant una aportació de 12.000€
anuals, per a cadascun dels anys de vigència del conveni.
L‘anterior aportació no supera les despeses derivades de l‘execució del conveni,
les quals en el cas dels agents locals se‘n deriven de la participació del seu
personal en la definició de l‘estratègia territorial de desenvolupament i ocupació
i del seguiment i avaluació de la mateixa en col·laboració amb l‘Àrea de de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació de
l‘Ajuntament.
La quantificació de les despeses de personal anterior s‘ha dut a terme a partir
de les declaracions d‘assignació i de retribucions i costos laborals del personal
al servei dels agents socials que han estat adscrits al desenvolupament del
Pacte Local i que formen part del present expedient. Aquestes declaracions han
estat emeses el 28/10/2016 per AEBALL, el 2/11/2016 per UGT i 7/11/2016 i
14/11/2016 per CCOO.
d) L‘art. 49, determina que els convenis hauran de tenir el següent contingut,

recollits al Pacte Local en els termes que s‘indiquen.Lletra ―a‖, subjectes subscriptors i capacitat jurídica de cadascú.
Contingut a l‘epígraf ―Reunits‖.
II. Lletra ―b‖, competència que fonamenta l‘actuació de l‘Ajuntament.
Contingut al paràgraf cinquè de l‘epígraf ―Antecedents‖, que remet a la
concertació territorial en les polítiques d‘ocupació, en els termes de la citada
Llei 13/2015.
III. Lletra ―c‖, objecte del conveni i actuacions a realitzar per cada subjecte, així
com la titularitat dels resultats obtinguts.
L‘objecte del conveni està contingut al primer paràgraf de l‘epígraf ―Marc del
projecte‖.
Les actuacions a realitzar són les següents i es contenen a l‘epígraf
―Acords‖:
- La participació en la constitució i en les sessions dels Consell
General, del Comitè Permanent i, en el seu cas, a les comissions de
treball grups de treball que es constitueixin.
I.
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-

IV.

V.
VI.







VII.

VIII.

L‘elaboració, proposta d‘aprovació, seguiment, debat i avaluació de
l‘estratègia territorial de desenvolupament econòmic i ocupació.
L‘elaboració, aprovació, seguiment, debat i avaluació del pla de
treball anual.

El resultat que s‘obtindrà serà l‘estratègia territorial de desenvolupament
econòmic i ocupació serà de titularitat de l‘Ajuntament (així com de la resta
de resultats que s‘obtinguin), ja que l‘art. 15.9 de la Llei 13/2015 aquesta
estratègia haurà de ser aprovada pel Consell de Direcció del SOC. Aquesta
titularitat es fixa a l‘últim paràgraf de l‘epígraf ―En relació a les mesures que
s‘han de desenvolupar‖.
Lletra ―d‖, obligacions i compromisos econòmics.
Han estat analitzats anteriorment al tractar de l‘art. 48.5 i 48.6 (dins del punt
6.b, d‘aquest informe).
Lletra ―e‖, conseqüències derivades de l‘incompliment.
Estan determinades a l‘últim paràgraf del Conveni.
Lletra ―f‖, mecanismes de seguiment, vigilància i control de l‘execució del
conveni.
Aquests mecanismes són exercits mitjançant el següent:
El Consell General del Pacte i el Comitè Permanent assumeixen
respectivament el seguiment i avaluació final del Conveni i dels diversos
programes relacionats amb aquest, d‘acord amb l‘epígraf ―En relació amb la
governabilitat‖.
L‘elaboració d‘una memòria anual per part del Comitè Permanent (sisè punt
del segon paràgraf de l‘epígraf ―En relació amb la governabilitat‖) i la seva
aprovació per part del Consell General (primer paràgraf de l‘epígraf ―En
relació amb la governabilitat‖).
La comprovació per part dels serveis tècnics de l‘Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació abastarà, en primer
lloc, que el cost de l‘aportació anual de 12.000,00€ feta per l‘Ajuntament a
cadascun dels agents socials no és inferior les despeses derivades de
l‘execució del conveni i, en segon lloc, que la justificació de l‘aportació anual
per part de l‘Ajuntament de 333.333,33 € per als exercicis 2017 i 2018 i
333.333,34 per a l‘exercici 2019. Per a l‘exercici 2019, s‘atendrà a l‘establert
a l‘apartat e) d‘aquest informe relatiu als efectes de la liquidació del conveni.
La comprovació formarà part de la memòria anual i serà sotmesa per a la
seva aprovació al Consell General i, posteriorment, serà objecte del
corresponent acord municipal.
Lletra ―g‖, règim de modificació del Conveni.
La modificació s‘atribueix al Consell General del Pacte, al primer guió de
l‘epígraf ―En relació a la governabilitat‖, amb el requisit d‘aprovació per
l‘òrgan municipal competent.
Lletra ―h‖, termini de vigència del Conveni.
Es determina des de la seva signatura fins al 31/XII/2019, previ acord
d‘aprovació per l‘òrgan municipal competent. Tanmateix, de conformitat amb
l‘art. 49 lletra ―h‖, punt 2, abans de la finalització de la vigència del Pacte
Local, els seus signataris podran acordar unànimement la seva pròrroga per
un període de fins a quatre anys addicionals o la seva extinció, prèvia
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tramitació i aprovació per l‘ajuntament de l‘acord corresponent. En cas de
pròrroga els compromisos econòmics establerts en el present Conveni seran
objecte, si s‘escau, de nou acord.
e) L‘art. 52, determina els efectes de la resolució dels convenis. Els convenis dels

quals derivin compromisos financers, s‘entenen complerts quan el seu objecte
s‘hagi realitzat en els termes i a satisfacció de totes dues parts, d‘acord amb les
seves competències respectives (art. 52.2). Així mateix, caldrà liquidar el
conveni amb l‘objecte de determinar les obligacions i compromisos de
cadascuna de les parts (art.52.1).
Atès que l‘apartat d).VI d‘aquest informe estableix un control anual de les
aportacions fetes per l‘Ajuntament als agents socials i de l‘aportació anual de
l‘Ajuntament destinada a afavorir les polítiques municipals dirigides a la millora
de l‘ocupabilitat i el desenvolupament econòmic local, la liquidació del conveni
només abastarà la comprovació de les aportacions corresponents a l‘exercici
2019 o el que se‘n derivi d‘una possible pròrroga del conveni.
D‘acord amb l‘anterior la liquidació de l‘exercici 2019 s‘efectuarà en els
següents termes:

I.

Durant el primer trimestre de l‘exercici 2020 els serveis tècnics de l‘Àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
comprovaran que s‘han acomplert les declaracions d‘assignació i de
retribucions i costos laborals del personal al servei dels agents socials i
assignats al desenvolupament del Pacte Local, de manera que el cost de
l‘aportació anual de 12.000,00 € feta per l‘Ajuntament a cadascun dels
agents socials no és inferior al cost del personal que ha participat en les
tasques derivades del desenvolupament del Pacte. En cas contrari, l‘entitat
signant haurà de reintegrar a l‘Ajuntament l‘excés corresponent, en el termini
màxim d‘un mes des que s‘hagi aprovat la liquidació. Si, un cop
transcorregut el termini màxim d‘un mes no s‘ha produït el reintegrament,
s‘aplicarà l‘interès de demora al reintegrament esmentat. La justificació
efectuada serà objecte del corresponent acord municipal.

II.

En cap cas de la liquidació resultant se‘n derivarà una aportació superior per
part de l‘Ajuntament a la compromesa a aportar en virtut del conveni, és a
dir, 12.000€ per a cadascun dels agents socials en concepte de
compensació per la participació institucional dels agents socials en el Pacte
Local.

III.

Pel que fa a l‘aportació de 333.333,34€ de l‘exercici 2019, s‘estableix que,
d‘acord amb l‘art. 52.3, quan concorri qualsevol de les causes de resolució
del conveni i existeixin actuacions en curs d‘execució, el Consell General en
la darrera reunió de l‘exercici 2019 podrà acordar la continuació i finalització
de les actuacions en curs que consideri oportunes, i establir un termini
improrrogable per a la seva finalització, un cop transcorregut el qual se n‘ha
d‘efectuar la liquidació en els termes que estableix l‘apartat anterior. La
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citada continuació de les actuacions en curs serà objecte del corresponent
acord municipal.
f)

Necessitat d‘acompanyar al conveni amb una memòria justificativa sobre la
seva necessitat i oportunitat, el seu impacte econòmic, el caràcter no
contractual de l‘activitat i el compliment de l‘establert per la Llei 40/2015 (art.
50).
La memòria justificativa ha estat elaborada pel cap del Negociat de Formació i
Qualificació Professional en data 3/10/2016.

7.- Que, en el curs de la instrucció del present procediment s‘han plantejat diverses
qüestions, que són informes a continuació:
a) En relació amb la determinació de la competència de l‘Ajuntament per a

l‘aprovació del present conveni.I.
L‘art. 25. 2 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, reguladora de les bases de
règim local (LBRL), en redacció efectuada per la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‘Administració Local,
atribueix als Municipis les competències pròpies, en els termes de la
legislació de l‘Estat i de les Comunitats Autònomes.
II.
L‘art. 27.1 determina que l‘Estat i les Comunitats Autònomes, en exercici
de les seves competències, podran delegar en els Municipis l‘exercici de
les seves competències.
III.
Que, des d‘un punt de vista competencial, en matèria de participació en
les polítiques actives d‘ocupació, cal tenir present la següent normativa. L‘art. 84.2, lletra ―i‖, de l‘Estatut d‘Autonomia de Catalunya (EAC),
aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, atribueix als
governs locals de Catalunya competències pròpies en, entre altres
matèries, el foment de l‘ocupació.
 La següent legislació sectorial analitzada al punt 3 del present
informe, que posa de manifest la participació dels ens locals en les
polítiques actives d‘ocupació:

Art. 4 del text refós de la Llei d‘Ocupació, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 3/2015, de 23 d‘octubre.

Punt 9 de l‘epígraf 3 de la ―Estratègia Espanyola d‘Activació
per a l‘Ocupació 2014-2016‖, aprovada pel Reial Decret
751/2014, de 5 de setembre.

Arts. 1 (lletra ―b‖) i 13 (lletra ―f‖) de la Llei 13/2015, de 9 de
juliol, d‘ordenació del sistema d‘ocupació i del Servei Públic
d‘Ocupació de Catalunya.
 Es conclou, en primer lloc, que els Ajuntaments tenen competència
pròpia en matèria de foment de l‘ocupació, en virtut de l‘EAC, que és
aprovat mitjançant norma de Llei Orgànica i, en aquest sentit, forma
part del bloc de constitucionalitat de l‘ordenament jurídic espanyol
(és a dir, del seu màxim rang normatiu); i, en segon lloc, que la
legislació sectorial estatal en matèria d‘ocupació atorga als ens locals
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IV.

V.

la seva participació en el desenvolupament de les polítiques actives
d‘ocupació.
Que, des d‘un punt de vista de prestació de serveis públics, en matèria
de polítiques actives d‘ocupació, cal tenir present la següent normativa. L‘art. 25.1 LBRL estableix que els Municipis poden promoure
activitats i prestar serveis públics que contribueixin a satisfer les
necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal, en l‘àmbit de les
seves competències.
 L‘art. 15 (punts 1, 5 i 8) de la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d‘ordenació
del sistema d‘ocupació i del Servei Públic d‘Ocupació de Catalunya,
que regula la concertació territorial com a instrument per facilitar la
coordinació i integració de la política d‘ocupació de la Generalitat en
el territori mitjançant la col·laboració dels agents socials amb
l‘administració local.
 Es conclou que la participació econòmica de l‘Ajuntament en el
Conveni de Col·laboració Pacte Local es considera com a una
disposició dinerària de l‘Ajuntament als agents socials participants en
la concertació territorial, establerta per la Llei 13/2015 com a
instrument per al disseny i execució de les polítiques actives
d‘ocupació.
Que, per tant, des d‘un punt de vista competencial, l‘Ajuntament actua
en el foment de l‘ocupació (per atribució de l‘EAC i en compliment de la
legislació sectorial) i, des d‘un punt de vista de prestació de servei
públic, l‘aportació municipal als agents socials suposa una disposició
dinerària per la seva contribució a la concertació territorial com a
instrument de les polítiques actives d‘ocupació.

b) En relació amb l‘aplicació de l‘art. 174 LRHL.-

I.

II.

III.

IV.

L‘art. 174.2 LRHL estableix que es podran adquirir compromisos per a
despeses amb efectes a exercicis posteriors a aquell en que siguin
autoritzats, sempre que l‘execució s‘iniciï i que es trobi, entre altres, en el
cas de ser una transferència corrent derivada de convenis subscrits
amb, com és el cas, entitats privades sense ànim de lucre (lletra ―e‖).
L‘art. 174.3 LHRL determina, en primer lloc, que el nombre d‘exercicis al
que es pot aplicar la despesa plurianual no podrà superar el de 4 i, en
segon lloc, la despesa imputada a cadascun dels exercicis posteriors no
podrà excedir de la quantitat següent:
- Prenent com a base el crèdit corresponent a l‘any de compromís de
l‘operació.
- S‘apliquen els percentatges del 70% a l‘exercici immediatament
següent, el 60% al segon exercici i el 50% al tercer i quart exercici.
L‘art. 174.4 LRHL regula que, excepcionalment, en cas d‘ampliar el
nombre d‘exercicis o incrementar els percentatges, correspondrà al Ple
l‘aprovació d‘aquestes modificacions.
El conveni de col·laboració Pacte Local (epígraf ―En relació als
compromisos econòmic‖, paràgraf segon) inclou la compensació
econòmica de 12.000,00 € anuals per a cadascun dels tres agents
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V.

socials signants i per cadascun dels exercicis compresos entre el 2016 i
el 2019, ambdós inclosos.
El fet de que la quantia prevista sigui idèntica per a cadascun dels
exercicis comporta que s‘hagin de modificar els percentatges i quanties
resultants previstes a l‘art. 174.3 LRHL i, en conseqüència, esdevé en
competència del Ple d‘aquest Ajuntament l‘aprovació del Conveni Pacte
Local.

c) En relació amb l‘encaix del Conveni Pacte Local dins de la Llei 13/2015,

concretament com a entitat local.I.
L‘art. 15, punts 2 i 3, de la Llei 13/2015, abans referida, estableixen que
l‘àmbit territorial de referència per a la concertació territorial és la
comarca; però també possibilita àmbits territorials diferents, ja sigui per
la realitat econòmica i ocupacional o per superar la superar la població
de 50.000 habitants.
II.
La determinació de la ciutat de L‘Hospitalet com a àmbit territorial propi
per a la concertació de les polítiques actives d‘ocupació ha estat la
característica constant, com es posa de manifest als dos convenis de
col·laboració que s‘indiquen al primer punt d‘aquest informe.
d) En relació amb la no aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general

de subvencions, cal tenir present que el seu art. 2 defineix aquesta com aquella
disposició dinerària que, sense perjudici d‘altres requisits, es realitzi sense
contraprestació directa dels beneficiaris; condició aquesta que no es compleix,
ja que a l‘epígraf ―En relació amb la governabilitat‖ es determina que els agents
socials en el marc d‘un procés de concertació territorial, efectuaran el seguiment
de les mesures que se‘n derivin de la estratègia territorial per l‘ocupació,
mitjançant el Consell General, el Comitè Permanent i les possibles Comissions
de treball i amb la presentació de propostes, iniciatives i una memòria anual.
e) En relació amb l‘art. 48.3 de la Llei 40/2015, d‘1 d‘octubre, de règim jurídic del

Sector Públic, la cap de la Secció de Gestió Econòmica i Suport a l‘Empresa, ha
emès en data 28/11/2016, ha emès informe justificatiu de la sostenibilitat
financera.
f)

En relació amb la determinació de les parts signatàries del Conveni.- Al primer
acord de la proposta d‘aprovació del conveni Pacte Local es determinen els
agents socials concrets, de forma que resten identificades les persones
jurídiques corresponents, que és amb qui aquest Ajuntament subscriu el
conveni.

g) En relació amb l‘estructuració del contingut del Conveni.- L‘art. 49 de la Llei

40/2015, abans referenciada, estableix el contingut mínim que han d‘incloure els
convenis que subscriguin les Administracions públiques. La proposta de conveni
objecte del present informe recull el contingut exigit per aquest precepte; no
obstant, la seva disposició sistemàtica respon al procés de negociació amb els
agents socials i la modificació de la seva estructura requeriria l‘obertura d‘un
procés de negociació.
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h) En relació amb la concreció dels compromisos econòmics.- A l‘epígraf ―En

relació als compromisos econòmics‖, ha estat modificada la proposta de
Conveni, en relació amb els 12.000,00 €, per tal de deixar constància expressa
de que la comprovació de l‘assoliment dels compromisos per part dels agents
socials:
 Té caràcter anual.
 Serà objecte d‘acord municipal, on es deixarà constància del grau
d‘assoliment.
 El pagament de l‘aportació de l‘exercici següent es minorarà en la mateixa
quantia en cas de comprovació d‘un assoliment de compromís parcial.
Respecte al compromís econòmic d‘1 milió d‘euros a càrrec d‘aquest
Ajuntament per a l‘execució de programes de foment de l‘ocupació, el
seguiment, vigilància i control i, en el seu cas, compliment parcial són objecte
dels dos últims paràgrafs del Conveni.
i)

En relació amb la liquidació del conveni de col·laboració establerta a l‘art. 52 de
la Llei 40/2015.- La liquidació és objecte d‘anàlisi al punt 6 d‘aquest informe, on
s‘efectuen les corresponents remissions al contingut del Conveni. Concretament
al punt 6, lletra ―e‖, s‘aborda la matèria, per una part, distingint entre l‘aportació
als agents socials i el compromís d‘1 milió d‘euros i, per altre, entre els exercicis
2016-2018 i el 2019 com a últim de compliment del conveni. També es
determina el reintegrament en cas de compliment parcial per part dels agents
socials.

j)

En relació amb la remissió del conveni a la Sindicatura de Comptes u òrgan
extern de fiscalització de la Generalitat.



L‘art. 53 de la Llei 40/2015 estableix que, en el termini dels 3 mesos
següents a la subscripció d‘un conveni amb compromisos superiors als
600.000,00 €, aquest haurà de ser remès al Tribunal de Comptes u òrgan
extern de fiscalització de la Comunitat Autònoma.
Ha estat incorporat una proposta d‘acord cinquena per donar compliment.

8.- Que, en relació amb la competència, donat que la compensació econòmica de
12.000,00 € anuals per a cadascun dels tres agents socials signants del Conveni
Pacte Local i per cadascun dels exercicis compresos entre el 2016 i el 2019,
ambdós inclosos, és idèntica per a cadascun dels exercicis i això comporta la
modificació dels percentatges i quanties establertes per l‘art. 174.3 LRHL, esdevé
en competència del Ple d‘aquest Ajuntament l‘aprovació del Conveni Pacte Local.
Que, mitjançant Acord del Ple U010400/00105, aprovat el 19/6/2015, s‘estableix
que correspon a la Comissió Permanent de Presidència l‘estudi i dictamen dels
assumptes que s‘hagin de sotmetre al Ple en relació amb les matèries incloses a
l‘Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació‖.
VIST l‘informe de la titular de l‘Òrgan de Programació i Pressupostos.
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VIST l‘informe i la memòria justificativa del Cap de Negociat de Formació i
Qualificació Professional, emesa aquesta en compliment de l‘art. 50 de la llei
40/2015, de 1 d‘octubre, de règim jurídic del sector públic.
VIST l‘informe de la Cap de Secció de Gestió Econòmica i Suport a l‘Empresa.
VIST l‘informe jurídic i la documentació que integra l‘expedient administratiu.
El Ple, a proposta del Tinent d‘Alcaldia, titular de l‘Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- Aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració denominat ―Pacte Local
per l‘ocupació i el desenvolupament econòmic de L‘Hospitalet 2016-2019‖, entre
l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat, l‘UGT Catalunya, l‘UGT de l‘Hospitalet,
CCOO de Catalunya i CCOO de l‘Hospitalet i l‘Associació Empresarial de
l‘Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL), per a mitjançant la ―Estratègia Territorial
de Desenvolupament Econòmic i l‘Ocupació‖ aconseguir els següents objectius:











Promoure noves activitats econòmiques generadores d‘ocupació estable i de
qualitat
Donar suport al teixit productiu local i als emprenedors i emprenedores per
millorar la competitivitat i el creixement empresarial de L‘Hospitalet.
Promoure l‘impuls d‘estratègies que permetin una millora de l‘ús del temps
en consonància amb la iniciativa per a la Reforma Horària.
Afavorir l‘orientació i la qualificació professional de la població treballadora
de la ciutat i en especial la dels col·lectius en situació d‘atur amb més
dificultats d‘inserció laboral.
Promoure l‘equitat en l‘accés a l‘ocupació i la lluita contra tota forma de
l‘exclusió social.
Estimular les condicions locals per a la innovació productiva i social i la
transferència de coneixement.
Fomentar la dinamització del teixit comercial de proximitat de la ciutat i dels
mercats municipals.
Donar suport a les formes econòmiques d‘alt retorn social (Economia social i
cooperativa o l‘Economia verda).
Afavorir la contractació pública socialment responsable en l‘àmbit local.

L‘Ajuntament de L‘Hospitalet fomentarà la qualitat de l‘ocupació de responsabilitat
pública tot garantint que les empreses que accedeixen a les contractacions
públiques compleixen amb les obligacions socials derivades de la normativa vigent
i, d‘altra banda, contribuir, en el marc de les seves possibilitats, a una millora de
l‘estabilitat i la qualitat en l‘ocupació.
Conveni de col·laboració que es transcriu a continuació:

…/…

37

“ACORD DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET, LA UGT CATALUNYA, LA UGT DE L’HOSPITALET,
CC.OO DE CATALUNYA, CC.OO DE L’HOSPITALET I L’ASSOCIACIÓ
EMPRESARIAL DE L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT,
PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DE L’HOSPITALET 2016-2019

PRESENTACIÓ
Els principals agents socioeconòmics portem ja una llarga trajectòria de
concertació al territori, per tal de donar resposta a les principals
preocupacions dels ciutadans i de les empreses. Aquesta experiència de
concertació entre l‘Ajuntament i els agents socioeconòmics ha guiat durant
aquest temps les principals propostes per a la promoció de l‘ocupació i el
desenvolupament econòmic que s‘han dut a terme a la ciutat. Aquest darrer
període ha coincidit així mateix amb el de major virulència de la recent crisi
econòmica que el país ha viscut, amb un impacte negatiu sobre l‘ocupació i
les condicions laborals dels treballadors i de les treballadores. Tot i que els
darrers anys els principals indicadors macroeconòmics indiquen una certa
recuperació, la crisi ha resultat excessivament llarga, pel seu efecte en
l‘àmbit local, i per les seves expressions en l‘àmbit social i laboral. Estem
convençuts que la labor conjunta portada a terme pels principals agents
socioeconòmics de la ciutat, juntament amb altres institucions i entitats,
sumant sinergies, han contribuït a trobar solucions que donin resposta a les
principals preocupacions dels ciutadans i de les empreses i que s‘avanci cap
a la definició de noves estratègies de desenvolupament econòmic i
ocupacional. Cal destacar, en aquest sentit, l‘impuls de l‘Ajuntament per a la
definició de la nova estratègia de ciutat L‘H on i la incorporació de la visió
que el teixit associatiu i professional de la ciutat han aportat per tal d‘obtenir
una millor visió dels problemes que cal resoldre. Amb tot, la crisi ha posat en
qüestió plantejaments llargament sostinguts fins llavors que obliguen a
replantejar alguns criteris per abordar la nova situació i construir un model
de creixement econòmic socialment inclusiu i mediambientalment sostenible
on la indústria tingui un lloc central. Una indústria avançada, assentada
sobre l‘economia del coneixement i la revolució digital, innovadora i que posi
l‘accent en la interacció amb els serveis avançats.
La ciutat, fruit de la transformació urbanística al voltant de l‘eix de la Granvia,
la creació del Districte Econòmic i la consolidació d‘importants projectes
estratègics, com l‘ampliació de la Fira Granvia L‘Hospitalet, la realització del
Pla d‘hotels o el futur Districte Cultural i la transformació de la Granvia fins al
Llobregat, etc. dibuixa un nou escenari per al desenvolupament econòmic
que considerem que suposa una oportunitat per al territori. En aquest sentit,
amb la renovació del Pacte local signat pels agents socioeconòmics, es vol
consolidar un model de desenvolupament econòmic basat en optimitzar les
potencialitats que aquesta nova realitat suposa, aprofundir en el
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desenvolupament de noves propostes d‘actuació adequades a la nova
realitat socioeconòmica de la ciutat, que incorpori el turisme com un dels
nous actius del territori, així com aprofundir i impulsar noves formes de
gestió de l‘economia, basada en l‘economia cooperativa i col·laborativa. Cal,
per tant, fer una projecció de futur sobre aquells temes que considerem que
són claus per tal de consolidar processos de recerca d‘una major i millor
qualitat en l‘ocupació, potenciar una ciutat sostenible i segura que atregui
empreses especialitzades en les energies renovables i fomenti la capacitació
de la població per afrontar els reptes de la digitalització de la societat,
consolidi la ciutat com un dels principals clústers biomèdics del sud
d‘Europa, que permeti incorporar la nostra ciutat a la societat del
coneixement amb capacitat de generar sinergies amb el teixit productiu,
incorpori valor afegit i innovació al mercat de treball i a les empreses de la
ciutat, treballi en la recerca de totes les vies necessàries per combatre
qualsevol forma d‘exclusió social i consolidi la nostra ciutat cap al seu
posicionament estratègic dins de la regió metropolitana.
L‘H on defineix com a objectiu estratègic general fer la tercera transformació
de L‘Hospitalet per millorar l‘ocupació, la cultura, l‘educació i el benestar de
la ciutadania i ser una ciutat capdavantera en el desenvolupament econòmic
i cultural de l‘àrea metropolitana, que doni serveis a aquesta i a la resta del
país.
Aquesta estratègia ja situa l‘ocupació en el primer ordre de prioritats i
desenvolupa una sèrie de camps d‘actuació estratègics que s‘orienten als
principis que s‘han anunciat més amunt d‘innovació i competitivitat. Segons
els resultats de L‘H on, els principals eixos estratègics de la ciutat són:








La transformació del teixit productiu tradicional en nous sectors
d‘activitats de demanda futura.
La potenciació de serveis d‘alt valor afegit i de dimensió
metropolitana que acompanyin la transformació del teixit productiu.
Les indústries creatives i culturals, en tots els seus vessants, han
d‘esdevenir un motor econòmic de la ciutat perquè formen part
indissociable de la nova economia i perquè L‘Hospitalet té les
característiques idònies per acollir-les, atès que participa en l‘efecte
multiplicador de Barcelona, capital de Catalunya.
La unitat d‘acció com a objectiu i precondició per a la projecció
metropolitana del comerç, la gastronomia i el turisme per esdevenir
un nou focus d‘atracció d‘activitat.
La posada en joc dels valors de localització i de disponibilitat de sòl
per atreure noves inversions i activitats econòmiques, compartint una
mateixa estratègia metropolitana amb la ciutat de Barcelona.
La formació i el talent de la població per esdevenir una ciutat de
professionals i tècnics qualificats i de ciutadans compromesos amb la
seva ciutat. L‘educació com a element clau de la cohesió social,
generadora d‘igualtat d‘oportunitats i de sortida de la crisi actual.
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Associar la marca L‘Hospitalet a territori d‘oportunitats per aprofitar
els avantatges competitius que li atorguen la seva situació geogràfica
i el seu saber fer.
La presència i la participació en els espais de decisió estratègica
públics i privats que afecten la regió metropolitana.
El sector de la salut ha de ser una oportunitat per a la ciutat, un motiu
d‘orgull i part de la seva identitat. En definitiva, es planteja fer que la
prosperitat que comporten les activitats relacionades amb la salut
s‘estengui a la ciutat.

En un marc més ampli cal entendre el procés de desenvolupament
econòmic local segons l‘Organització Internacional del Treball (OIT), com
―un procés de desenvolupament participatiu que fomenta els acords de
col·laboració entre els principals actors públics i privats d‘un territori,
possibilitant el disseny i la posada en pràctica d‘una estratègia de
desenvolupament comuna, sobre la base d‘aprofitar els recursos i els
avantatges competitius locals en un context global, amb l‘objectiu final de
crear ocupació digna i estimular l‘activitat econòmica‖.
En aquest sentit, els signants del Pacte comparteixen els objectius
d‘aprofundir en el conjunt de mesures que potenciïn de manera integral el
desenvolupament econòmic de la ciutat a través de la promoció d‘activitats
econòmiques generadores d‘ocupació estable i de qualitat; l‘impuls del
creixement i de la competitivitat de l‘economia productiva i de proximitat
generadora de valor afegit al territori; la millora de qualificació professional
de la població treballadora; la lluita contra l‘exclusió social i la promoció
d‘equitat en l‘accés a l‘ocupació; instar a reconèixer el dret dels treballadors i
de les treballadores i a disposar d‘un salari mínim suficient que els
proporcioni un nivell de vida digne, d‘acord amb el que es recull a la Carta
social europea; la promoció de l‘emprenedoria i la cultura emprenedora;
l‘estímul de les condicions locals per a la innovació productiva i social i la
transferència de coneixement i per a les formes econòmiques d‘alt retorn
social de l‘economia social i cooperativa.
ANTECEDENTS
La capitalització de les experiències dels 15 anys de pactes a la ciutat ha
posat en relleu la importància i l‘impacte de l‘actuació conjunta en l‘àmbit
local en programes que comportin una millora en els programes d‘ocupació i
per combatre la desigualtat d‘accés al mercat de treball, així com en la
dinamització de les economies locals mitjançant el foment de la creació
d‘empreses, el suport a l‘economia social i la dinamització sectorial.
Aquesta experiència del treball conjunt i consensuat, entre l‘Ajuntament i els
agents econòmics i socials locals de planificació i execució d‘actuacions
orientades a la millora de l‘ocupabilitat de les persones, ha estat decisiva per
al disseny d‘una estratègia integrada de suma d‘esforços i recursos
disponibles en el territori per afrontar un repte compartit, com és el de
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posicionar les persones amb les majors i millors condicions d‘accés al
mercat de treball, millorant la seva qualificació professional, el disseny del
seu futur laboral mitjançant una orientació professional, incorporant
l‘autoocupació com una sortida laboral possible, amb la creació d‘un entorn
favorable per a la creació de noves iniciatives empresarials, amb el màxim
aprofitament dels recursos i amb una major coherència en els plantejaments
dels diferents programes d‘actuació amb els signants.
El desembre de 2015 va finalitzar la vigència de l‘Acord per l‘ocupació i el
desenvolupament local de L‘Hospitalet. Aquesta experiència de concertació
entre l‘Ajuntament i els agents socials i econòmics del municipi ha guiat
durant el període de 2012-2015 les principals propostes per a la promoció de
l‘ocupació que s‘han dut a terme. L‘experiència adquirida aconsella tenir en
compte alguns elements per tal de millorar el seu funcionament, i sobretot el
seu impacte sobre l‘activitat econòmica i social de la ciutat. Ara és el
moment d‘assenyalar les opcions de futur per impulsar, sobre bases més
àmplies, espais d‘innovació per a la col·laboració entre els actors del territori
en la promoció de l‘ocupació del municipi.
El repte de generar ocupació digna afecta tota la col·lectivitat de la ciutat i
només és possible aconseguir-ho amb la col·laboració de tots els actors que
intervenen en el mercat de treball, tant els públics com els privats i els
mateixos ciutadans. Les empreses i els emprenedors són els que creen els
llocs de treball amb la col·laboració de la capacitat productiva dels
treballadors i de les treballadores, i les administracions participen amb la
seva capacitat de regulació i de generar entorns favorables a la creació
d‘ocupació i la seva legitimitat per liderar processos de concertació.
L‘àmbit local continua essent el més adequat per desenvolupar les accions
de proximitat per a la promoció de l‘ocupació, sempre que estiguin ben
alineades i articulades amb les estratègies de nivells superiors i tinguin en
compte les interrelacions amb el mercat de treball pròxim. En aquest sentit,i
d‘acord amb la Llei 13/2015 d‘ordenació del sistema d‘ocupació i del Servei
Públic d‘Ocupació de Catalunya, aquest Pacte local es renova amb la
voluntat de contribuir a la millora de la concertació en el territori de les
actuacions que fomentin l‘ocupació i el desenvolupament econòmic,
mitjançant l‘elaboració i el desplegament de l‘Estratègia territorial de
desenvolupament econòmic i ocupació, i amb la voluntat de concertar en
l‘àmbit local el seu desplegament amb el lideratge institucional de
l‘Ajuntament de L‘Hospitalet i la participació dels agents socioeconòmics
signants per actuar conjuntament de manera consensuada, planificada i
programada i atenent a la definició de la ciutat dins d‘un àmbit territorial.
Tot i això, en el cas de L‘Hospitalet, es configura una oportunitat per aportar
un nou model de dinàmica territorial que situï l‘ocupació i el
desenvolupament econòmic com un dels principals objectius i prioritats de
les polítiques socials i econòmiques en la nova època.
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L‘experiència del passat indica que l‘ocupació, en condicions decents, és la
font més important de benestar de la població, i que, quan aquesta manca,
les polítiques socials difícilment poden arribar a compensar-la o ho fan de
forma molt parcial. Així doncs, situar l‘ocupació com a primera prioritat de les
polítiques socials i econòmiques constituiria el principal axioma per a un nou
model de desenvolupament econòmic local que abordés amb més eficiència
els principals reptes de futur de la nova època.
Aquesta trajectòria de concertació i consens entre els signants del pacte a la
nostra ciutat ha demostrat que, en un entorn canviant, es fa necessari tenir
instruments per adaptar-se a aquests canvis de l‘entorn. I més enllà dels
instruments concrets, el gran repte consisteix en la capacitat de concertació
dels agents que operen al territori.
Per seguir amb la voluntat de treballar en el configuració d‘un model de
desenvolupament socioeconòmic, que permeti contribuir en pro de
l‘ocupació i el desenvolupament local, serà necessari introduir aquells canvis
que permeten la col·laboració dels agents privats i del tercer sector en la
configuració del nou escenari econòmic de la ciutat.
D‘altra banda, la pròpia evolució de l‘Administració pública local cap un
model de democràcia participativa, la transversalitat de les polítiques
representen factors que obliguen a repensar l‘actuació política local. Creiem
que la planificació estratègica ha d‘ajudar a superar tots aquests reptes.
El Pacte manifesta, novament, el compromís de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet
de concertació amb els agents socials i econòmics de la ciutat per promoure
la millora de la capacitació professional i promoure la localització d‘activitats
econòmiques que generin nova ocupabilitat i/o de millor qualitat, donar
suport al teixit productiu local i als emprenedors i emprenedores per millorar
la competitivitat i el creixement empresarial de L‘Hospitalet, fomentar i
promoure la dinamització del teixit comercial de la ciutat i dels mercats
municipals i protegir les persones consumidores; així com la convicció que,
amb la cooperació entre els principals actors i organitzacions del territori, es
procuren més i millors actuacions a favor dels ciutadans i en benefici del
conjunt de la societat.
MARC DEL PACTE
L‘objectiu de la proposta és la creació del Pacte local per a l‘ocupació i el
desenvolupament econòmic per a L‘Hospitalet 2016-2019, que permeti
implementar les accions amb una visió mes inclusiva i sostenible,
convençuts que la cultura de l‘acord desenvolupada en els darrers 15 anys,
és un valor intangible molt preuat per a l‘optimització dels recursos,
l‘obtenció de credibilitat i confiança d‘un territori.
Atesa l‘evolució de la recent crisi i els impactes que comporta, els escenaris
de futur i els factors de canvi porten a la conclusió que la nova etapa de
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recuperació cal afrontar-la amb nous instruments, noves visions i
plantejament que partint dels ensenyaments del passat permetin abordar els
reptes del present i del futur.
Per a això, sobre la base de les aportacions recollides entre els signants, cal
impulsar noves propostes adaptades als nous escenaris i als canvis
necessaris per fomentar la integració real de les polítiques de
desenvolupament econòmic a escala local, per la generació de noves
oportunitats, atenent al nou marc legislatiu i competencial i a la necessària
concertació de les diferents polítiques amb altres administracions públiques,
especialment les relacionades amb les polítiques d‘ocupació.
En un moment com l‘actual, on els recursos de les administracions són
escassos, és important evitar la dispersió dels recursos i de les polítiques
per aconseguir que siguin més eficients. Per això, sembla oportú integrar-les
de manera que satisfacin les necessitats de les empreses i alhora aportin
solucions sostenibles als problemes dels treballadors i de les treballadores
amb més dificultats en el mercat de treball (exclusió social, manteniment de
l‘ocupació precària, baixes qualificacions).
La ciutat de L‘Hospitalet de Llobregat es situa en el nucli central d‘una de les
conurbacions europees més dinàmiques. L‘activitat de la ciutat està
fortament interrelacionada amb la seva àrea d‘influència més propera.
Amb 252.171 habitants, L‘Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya en
nombre d‘habitants i té una població activa estimada de 124.109 persones.
A banda del volum absolut de població, una altra de les particularitats
demogràfiques de la ciutat és l‘altíssima densitat d‘habitants, que es situa en
20.336 habitants per km2.
La seva ubicació a l‘espai central metropolità fa que comparteixi bona part
de les dinàmiques econòmiques d‘aquesta centralitat econòmica, tant pel
que fa al seu mercat de treball com a la seva activitat econòmica, el seu
Districte Econòmic juntament amb els nous espais de transformació de la
ciutat de Barcelona com el 22@ i la Zona Fòrum són els espais que
actualment lideren la creació de nous espais d‘activitat econòmica en aquest
àmbit.
Una mostra d‘aquest dinamisme econòmic és que la ciutat de L‘Hospitalet,
malgrat l‘actual crisi econòmica, ha esdevingut en la darrera dècada la
segona ciutat de Catalunya tant en nombre de llocs de feina localitzats
[75.782 assalariats afiliats a la Seguretat Social el març de 2016] com en
PIB [5679,1 milions d‘euros el 2012] i supera ciutats com Sabadell i Terrassa
en llocs de feina localitzats i Tarragona en PIB. Aquest creixement econòmic
ha anat de la mà de la terciarització de la ciutat (el sector serveis representa
actualment —1r trimestre de 2016— el 83,37% dels assalariats de la ciutat i
el 80,94% de les empreses ) gràcies a la instal·lació de noves empreses al
Districte Econòmic de la ciutat . Des de l‘inici de la crisi la disminució́ global
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d‘ocupació́ és força menys acusada a L‘Hospitalet
[-4,39%] que no pas a Catalunya [-10,53%] o a la regió́ metropolitana [11,97%]. Aquesta disminució d‘ocupació s‘ha produït als sectors de la
construcció [-55,9%] i la indústria [-24,12%], mentre que el sector serveis
[6,40%] ha guanyat ocupació globalment a la ciutat des de l‘inici de la crisi
econòmica.
El teixit productiu de la ciutat es compon de 5.450 empreses i 11.537
treballadors autònoms (març de 2016). Gairebé dos terços dels assalariats
[67,38%] de la ciutat es localitzen en les 190 empreses de la ciutat amb més
de 50 treballadors i prop de la meitat [46,25%] ho estan en els 41 centres de
treball de més de 250 treballadors, fet que representa una diferència
important respecte al global català o metropolità, on aquesta xifra és del
29,43% i del 33,95%, respectivament.
La ciutat per la seva ubicació dintre del centre de l‘àrea metropolitana té un
elevat grau d‘obertura econòmica, només el 35,2% dels residents a la ciutat
treballen a la pròpia ciutat i d‘altra banda el 53,7% del llocs de feina són
ocupats per població resident a d‘altres municipis. Això fa que les
dinàmiques d‘atur i activitat econòmica de la ciutat no siguin coincidents i
que es produeixi sovint un desajustament entre l‘augment de l‘ocupació
d‘algunes activitats al territori i, simultàniament, l‘augment d‘atur entre els
aturats de L‘Hospitalet que provenen de la mateixa activitat. Aquest fet
condiciona que de vegades la ciutat no pugui aprofitar plenament les
oportunitats econòmiques que genera dintre del propi node local de
producció.
La ciutat té 17.830 persones aturades registrades (maig de 2016), fet que
suposa una taxa d‘atur registral del 14,38%. Aquesta xifra és lleugerament
superior a la mitjana de l‘àrea metropolitana [13,55%] i la catalana [14,53%].
Actualment l‘atur a la ciutat es troba en un lleuger descens des de març de
2013 quan es va assolir el nombre màxim d‘aturats registrats a la ciutat
[24.501].
De la població aturada de la ciutat, el 42,6% de les persones ho són de
llarga durada (més d‘un any a l‘atur) i la cobertura de les actuals prestacions
i/o subsidis per desocupació estatals només arriba a 9.130 persones
aturades de la ciutat [51,21%, el maig de 2016], fet que origina bona part
dels problemes d‘augment de l‘exclusió social actuals.
Un altre factor que caracteritza la població aturada de la ciutat és que el
82,19% no té cap tipus de formació que la qualifiqui professionalment. De
fet, es pot establir una relació directa entre el nivell de formació de població i
el seu grau d‘ocupabilitat. En el cas de L‘Hospitalet, els majors nivells d‘atur
respecte a la mitjana metropolitana també es poden relacionar amb un pitjor
nivell de qualificació professional de la població, concretament a la ciutat, el
72% de la població de més de 16 anys no té cap formació
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professionalitzadora (FP o titulació universitària), gairebé 10 punts per sobre
de la mitjana metropolitana.
Una anàlisi de les dades de la conjuntura socioeconòmica local ens indica la
tendència d‘un major percentatge de persones en atur de llarga durada i en
risc d‘exclusió, que auguren augments de les taxes de pobresa en un futur
proper, si no actuem amb determinació.
Pel que fa a la contractació, i com a conseqüència del context de crisi, tot i
que hi ha hagut una disminució global en el nombre de contractes any rere
any des d‘abans de la crisi, aquests darrers anys sembla que hi ha una
tendència a redreçar els valors absoluts, i en el que es porta d‘any 2016 els
valors estan fins i tot per damunt del nivell anterior a la crisi (any 2007). No
obstant això, un indicador de la qualitat laboral com és l‘índex de
temporalitat ha anat augmentant, i actualment es situa en el llindar del 90%
(el 87,7% el maig de 2016).
Per donar resposta a aquesta situació, aquest Pacte s‘alinea i té la vocació
de complementar-se, des de l‘àmbit local, amb els objectius i les directrius
estratègiques establertes en les polítiques europees (l‘Estratègia Europea
d‘Ocupació 2020), les estatals (Estrategia española para la activación del
empleo 2014-2016) i la catalana (Estratègia catalana per l‘ocupació).
De la Cimera sobre l‘Ocupació de Luxemburg, l‘any 1997, sorgeix
l‘anomenada Estratègia europea per l‘ocupació, que té com a principal
objectiu la lluita contra l‘atur. Aquesta es reforça l‘any 2000 en el Consell
Europeu de Lisboa, on es fixa l‘objectiu d‘augmentar la taxa d‘ocupació
(situada en aquell moment en un 61% de mitjana) fins a un 70%
aproximadament per a l‘any 2010; i l‘augment del nombre de dones
ocupades (situat en un 51%) fins a un 60%, per al mateix període.
L‘Estratègia Europa 2020, adoptada pel Consell Europeu el 17 de juny de
2010, pretén crear a escala europea les condicions per a una recuperació de
l‘economia europea per al 2020 basada en un creixement intel·ligent,
sostenible i inclusiu i una major coordinació entre les polítiques regionals,
estatals i europees. Així, identifica tres prioritats principals per reforçar
l‘economia europea i afrontar les obligacions de la mundialització,
l‘escassetat dels recursos i l‘envelliment de la població: desenvolupar una
economia basada en el coneixement i la innovació; promoure una economia
renovable més ecològica i més competitiva i un creixement inclusiu, i donar
suport a una economia creadora d‘ocupació i de cohesió social i territorial.
En aquest sentit, l‘Estratègia catalana per a l‘ocupació (ECO) 2012-2020
estableix cinc eixos d‘actuació prioritaris d‘acord amb la diagnosi del mercat
de treball i el desplegament de les polítiques d‘ocupació a Catalunya, el
marc normatiu i estratègic fixat per l‘Estat, i l‘Estratègia Europa 2020.
L‘Estratègia Europa 2020, i específicament, les directrius relacionades amb
l‘ocupació:
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Augmentar la participació en el mercat laboral i reduir l‘atur
estructural.
Aconseguir una població activa qualificada que respongui a les
necessitats del mercat laboral promovent la qualitat del treball i
l‘aprenentatge permanent.
Millorar els resultats dels sistemes educatius i de formació a tots els
nivells i incrementar la participació en l‘ensenyament superior.
Promoure la inclusió social i lluitar contra la pobresa.

En l‘àmbit estatal cal fer esment de l‘Estrategia española para la activación
del empleo (EEAE) per al període 2014-2016, així com els establerts
periòdicament pel Pla anual de polítiques d‘ocupació (PAPE):






Millorar l‘ocupabilitat dels joves, donant compliment a allò que preveu
la Garantia Juvenil.
Millorar l‘ocupabilitat d‘altres col·lectius, especialment afectats per
l‘atur, com ara els desocupats de llarga durada, majors de 55 anys.
Millorar la qualitat de la formació professional per a l‘ocupació.
Millorar la vinculació entre polítiques actives i passives d‘ocupació.
Impulsar l‘emprenedoria.

També s‘incorpora al Pacte allò establert a la Llei 13/2015, de 9 de juliol,
d‘ordenació del sistema d‘ocupació i del Servei Públic d‘Ocupació de
Catalunya, on s‘aposta per la concertació territorial de les polítiques
d‘ocupació i desenvolupament econòmic amb les administracions locals. El
resultat d‘aquesta concertació territorial ha de consistir en estratègies, plans
o qualsevol altre instrument de planificació territorial, que fomentin l‘ocupació
i el desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i
privades destinades a la creació d‘ocupació en l‘àmbit local.
ACORDS
El Pacte local per l‘ocupació i el desenvolupament econòmic de L‘Hospitalet
2016-2019, fruit de la trajectòria de concertació i consens entre l‘Ajuntament
de la ciutat, la Unió General de Treballadors de L‘Hospitalet i de Catalunya,
tan de les Comissions Obreres de L‘Hospitalet i de Catalunya i l‘Associació
Empresarial de L‘Hospitalet i el Baix Llobregat es signa amb el propòsit de
contribuir a aconseguir una ciutat més igualitària i socialment cohesionada,
competitiva i integradora. Una ciutat amb la innovació i el desenvolupament
cultural com a referents i les persones i la seva activitat econòmica com a
motor, i per aconseguir-ho es proposa treballar per la definició d‘una
estratègia territorial de desenvolupament econòmic i ocupació que abordi els
objectius següents:


Promoure noves activitats econòmiques generadores d‘ocupació
estable i de qualitat.
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Donar suport al teixit productiu local i als emprenedors i a les
emprenedores per tal de millorar la competitivitat i el creixement
empresarial de L‘Hospitalet.
Promoure l‘impuls d‘estratègies que permetin una millora de l‘ús del
temps en consonància amb la iniciativa per a la reforma horària.



Afavorir la millora de l‘orientació i la qualificació professional de la
població treballadora de la ciutat i en especial la d‘aquells col·lectius
en situació d‘atur amb més dificultats d‘inserció laboral, com ara els
majors de 45 anys i els desocupats de llarga durada, i afavorir la
seva incorporació a l‘ocupació.



Promoure l‘equitat en l‘accés a l‘ocupació i la lluita contra tota forma
d‘exclusió social.



Estimular les condicions locals per a la innovació productiva i social i
la transferència de coneixement.



Fomentar la dinamització del teixit comercial de proximitat de la ciutat
i dels mercats municipals.



Donar suport a les formes econòmiques d‘alt retorn social com
l‘economia social i cooperativa o l‘economia verda.



Afavorir, dins del marc normatiu vigent, la contractació pública
socialment responsable en l‘àmbit local, amb la inclusió de clàusules i
criteris socials i ambientals.



L‘Ajuntament de L‘Hospitalet fomentarà la qualitat de l‘ocupació de
responsabilitat pública tot garantint que les empreses que accedeixen
a les contractacions públiques compleixen amb les obligacions
socials derivades de la normativa vigent i, d‘altra banda, contribuir, en
el marc de les seves possibilitats, a una millora de l‘estabilitat i la
qualitat en l‘ocupació.

Aquest nou Acord té com a propòsit una major i millor coordinació de les
diferents polítiques municipals que incideixen sobre el desenvolupament
econòmic, la competitivitat empresarial i l‘ocupabilitat dels treballadors i de
les treballadores, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables del
nostre territori i amb majors dificultats per accedir a una feina.
En aquest nou marc de concertació social 2016-2019, caldrà definir entre els
signants una estratègia territorial alineada amb la nova Llei del servei públic
d‘ocupació de Catalunya, que permeti atendre els reptes o desafiaments que
es planteja la ciutat, i fixar també les accions que s‘han d‘emprendre per
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mobilitzar els recursos necessaris, que hauran d‘estar sempre justificades
pel seu impacte econòmic i/o social.
Sobre la base de les reflexions portades a terme entre l‘Ajuntament i els
agents socioeconòmics signants, el nou Pacte local per l‘ocupació i el
desenvolupament econòmic, es fonamenta al desenvolupament en aquests
eixos d‘intervenció:






Les estratègies pel desenvolupament d‘una econòmica de
creixement a la ciutat
Impuls de l‘activitat econòmica, el turisme, la innovació i la indústria
La millora dels processos de promoció de l‘ocupació, la formació i la
qualificació professional
El foment de la emprenedoria, l‘economia social i l‘economia verda
La defensa dels drets del consumidors i el comerç

Igualment, s‘haurà de tenir presents els elements transversals de:





Cohesió social
Igualtat
Sostenibilitat
Projecció exterior

Aquest Pacte estableix un marc d‘intervenció col·lectiu de relació a la ciutat
amb voluntat de col·laboració i compromís de generar un creixement
intel·ligent, sostenible i integrador, amb especial èmfasi en les accions de
desenvolupament econòmic, industrial i de serveis, així com en la necessitat
de vetllar per la generació d‘ocupació de qualitat, estable i sostenible.
Amb aquesta voluntat de corresponsabilitat, amb coherència amb el nou
marc legal, estratègic i financer, les parts del Pacte acorden:
En relació a la governabilitat, les entitats acorden:
-

Crear el Consell General del Pacte local per l‘ocupació i el
desenvolupament econòmic de L‘Hospitalet 2016-2019, com a òrgan de
caràcter polític que estarà format per cadascuna de les entitats sòcies
del Pacte i presidit pel tinent d‘alcaldia de l‘Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. Les seves
principals funcions seran prendre les decisions de caràcter estratègic,
l‘aprovació del Pla de treball anual, distribucions pressupostàries, el
seguiment i avaluació final del Pacte, l‘aprovació de la memòria anual i
l‘aprovació de la modificació del Conveni; aquesta modificació requerirà
la resolució de l‘acord municipal corresponent per l‘òrgan municipal
competent. L‘establiment del règim de modificació del conveni és exigit
per l‘art. 49, lletra ―g‖, de la Llei 40/2015, d‘1 d‘octubre, de règim jurídic
del Sector Públic. El Consell General es reunirà, com a mínim, un cop a
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l‘any. Tanmateix, es celebrarà un Consell General extraordinari dos
mesos abans de la finalització de la vigència del conveni.
-

Constituir el Comitè Permanent, que estarà format per cadascuna de les
entitats sòcies del Pacte i que serà l‘òrgan executiu del Pacte, com a
espai de propostes i seguiment de les mesures acordades. La direcció i
la secretaria recauran sobre l‘Ajuntament. El Comitè Permanent es
reunirà, com a mínim, un cop cada quadrimestre. Són funcions d‘aquest
Comitè:













Establir el règim de funcionament del Pacte.
Proposar i crear comissions de treball i grups de treball ad hoc en
temes concrets quan es consideri necessari.
Proposar el pla de treball anual al Consell General per a la seva
aprovació.
Redactar l‘Estratègia territorial de desenvolupament econòmic i
ocupació. Un cop aprovada, el Comitè Permanent farà el
seguiment de les diferents actuacions que se‘n derivin.
Debatre la marxa de l‘aplicació de les mesures. En relació a les
mesures que s‘han de desenvolupar, el Comitè Permanent
convidarà a participar en les comissions de treball aquelles entitats
que, pels seus objectius, puguin complementar la tasca que s‘ha
de desenvolupar.
Elaborar la memòria anual.
Fer el seguiment i l‘avaluació dels diversos programes relacionats
amb el Pacte que desenvolupen les entitats signants, així com de
la memòria anual.
Establir l‘ordre del dia del Consell General.
Realitzar l‘informe sobre els pressupostos de l‘Ajuntament per al
Consell General i la seva incidència sobre el desenvolupament
econòmic i l‘ocupació a la ciutat.

-

Els acords del Consell General i del Comitè Permanent es prendran per
consens entre les parts.

-

Els membres del Consell General i del Comitè Permanent del Pacte
podran delegar el seu vot a un altre membre o a una persona aliena a
aquests òrgans que actuï en representació de la mateixa entitat.

-

Els representats podran fer-se acompanyar per persones tècniques
assessores, d‘acord amb la matèria que s‘ha de tractar.

En relació a les mesures que s’han de desenvolupar:
-

Elaborar l‘Estratègia territorial de desenvolupament econòmic i ocupació
de L‘Hospitalet per al període 2016-2019 en els termes de concertació
territorial que determina la Llei 13/2015. Per fer-ho possible serà
necessari desenvolupar les actuacions següents:
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Avaluació de la situació actual.
Anàlisi de la governança del sistema local d‘ocupació i
desenvolupament econòmic i concertació amb entitats
supralocals.
Eixos estratègics.
Definir les directrius de l‘Estratègia territorial de desenvolupament
econòmic i ocupació.
Determinar els objectius específics.
Acordar indicadors i criteris de seguiment.
Elaborar el Pla d‘acció.
Realitzar l‘avaluació dels programes.

L‘elaboració de l‘Estratègia territorial de desenvolupament econòmic i
ocupació haurà de realitzar-se en els quatres mesos posteriors a la
signatura de l‘acord i serà de titularitat de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet; així
com també serà de titularitat municipal la totalitat dels resultats derivats de
l‘execució del Pacte Local. La determinació de la titularitat dels resultats que
s‘obtinguin de les actuacions del Pacte Local és exigida per l‘art. 49, lletra
―c‖, de la Llei 40/2015.
En relació a la concertació territorial amb la participació dels agents
econòmics i socials:
Les entitats signants del Pacte local per l‘ocupació i el desenvolupament
econòmic de L‘Hospitalet 2016-2019 volen seguir amb la voluntat de
treballar en la configuració d‘un model de desenvolupament socioeconòmic
que permeti contribuir en pro de l‘ocupació i el desenvolupament local.
Determinar que el termini de vigència s‘estendrà des de la data de la seva
signatura del Pacte per l‘ocupació i el desenvolupament econòmic local de
L‘Hospitalet 2016-2019 fins al 31 de desembre de 2019, previ acord de
l‘òrgan municipal competent. No obstant, de conformitat amb l‘art. 49, lletra
―h‖, punt 2, abans de la finalització de la vigència del Pacte Local, els seus
signataris podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de
fins a quatre anys addicionals o la seva extinció, prèvia la tramitació i
aprovació per l‘Ajuntament de l‘acord corresponent. El Comitè Permanent en
farà una avaluació i les entitats presentaran una memòria corresponent a la
finalització de cadascun dels exercicis de la vigència de Pacte, que serà
aprovada pel Consell General.
En relació als compromisos econòmics:
L‘Ajuntament preveurà la realització d‘una aportació pressupostària pròpia
total d‘1 milió d‘euros, distribuïda en 333.333,33 € per als exercicis 2017 i
2018 i 333.333,34 per a l‘exercici 2019, de conformitat amb la vigència del
Conveni, per tal d‘afavorir les polítiques municipals dirigides a la millora de
l‘ocupabilitat i del desenvolupament econòmic local, que coadjuvi al
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desenvolupament dels eixos que recollirà la futura l‘Estratègia territorial de
desenvolupament econòmic i ocupació.
L‘Ajuntament de L‘Hospitalet, com a resultat de la participació territorial dels
agents socials en el Pacte Local, es compromet a compensar als tres agents
socials signants del Pacte Local mitjançant una aportació de 12.000€ anuals,
per a cadascun dels anys de vigència del conveni, aportació que anirà a
càrrec del pressupost general d‘aquest Ajuntament.
L‘aportació corresponent al 2016 és igual als exercicis posteriors ja que en el
present exercici han de realitzar, en col·laboració amb l‘Ajuntament, diverses
actuacions com ara l‘anàlisi de la situació econòmica i del mercat de treball
actual, així com de les expectatives d‘evolució, l‘establiment de les bases
per a la definició d‘una estratègia territorial de desenvolupament econòmic i
ocupació, així com la seva participació en el Consell General i el Comitè
Permanent del Pacte.
De conformitat amb l‘art. 49.f) i l‘art. 52.2 (lletres ―a‖ i ―b‖) de la Llei 40/2015,
en relació amb els mecanismes de seguiment, vigilància i control, així com
de la liquidació del conveni, els compromisos són els següents:


L‘Ajuntament farà efectiva l‘aportació anual de 12.000€ als agents
socials per la seva participación en el desenvolupament del Pacte
Local durant el quart trimestre dels exercicis 2017, 2018 i 2019 una
vegada els serveis tècnics de l‘Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació hagin comprovat anualment
que el cost de l‘aportació anual de l‘exercici anterior no és inferior a
les despeses derivades de l‘execució del conveni. Aquesta
comprovació es realitzarà a partir de la quantificació econòmica de la
dedicació efectiva del personal dels agents socials al Pacte Local,
segons models normalitzats facilitats per l‘Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació. La
comprovació anual serà sotmesa a l‘aprovació del Consell General,
juntament amb la memòria; posteriorment serà objecte del
corresponent acord de l‘òrgan municipal competent, on es deixarà
constància en el seu cas del grau de compliment. En cas de
justificació parcial, el pagament de l‘aportació anual de l‘Ajuntament
corresponent a l‘exercici següent es minorarà en la mateixa quantia
no justificada de l‘any anterior.



Si la quantificació econòmica corresponent a l‘exercici 2019 fos
inferior als 12.000€ aportats per l‘Ajuntament, l‘entitat signant haurà
de reintegrar a l‘Ajuntament l‘excés corresponent, en el termini
màxim d‘un mes des que s‘hagi aprovat la liquidació. Si, un cop
transcorregut el termini màxim d‘un mes no s‘ha produït el
reintegrament, s‘aplicarà l‘interès de demora al reintegrament
esmentat.
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En cap cas de la liquidació resultant se‘n derivarà una aportació
superior per part de l‘Ajuntament a la compromesa a aportar en virtut
del conveni, és a dir, 12.000€ per a cadascun dels agents socials en
concepte de compensació per la participació institucional dels agents
socials en el Pacte Local.



L‘Ajuntament farà efectiva l‘aportació anual de 333.333,33 € per als
exercicis 2017 i 2018 i 333.333,34 per a l‘exercici 2019, que es
destinaran a l‘execució de programes de foment de l‘ocupació i
d‘actuacions d‘assistència tècnica que vindran definides pel Pla de
treball anual aprovat pel Consell General del Pacte.



Les aportacions anteriors corresponents als exercicis 2017, 2018 i
2019 seran objecte de seguiment, vigilància i control mitjançant les
diferents reunions del Comitè Permanent i en quedarà constància de
l‘efectiu compliment anual en la memòria objecte d‘aprovació pel
Consell General. En cas que per algun motiu l‘Ajuntament no hagués
fet efectives les aportacions a les que s‘ha compromès com a resultat
de la manca d‘execució de les actuacions definides en el Pla de
treball anual, el Consell General podrà acordar la redistribució de la
despesa no executada en els exercicis següents i dintre de la
vigència del Conveni; aquesta redistribució resta condicionada a
l‘aprovació del pressupost municipal.



En el cas de l‘aportació corresponent a 2019, s‘estableix que, d‘acord
amb l‘art. 52.3 de la Llei 40/2015, quan concorri qualsevol de les
causes de resolució del conveni i existeixin actuacions en curs
d‘execució que no permetin la total realització efectiva de l‘aportació
municipal, el Consell General en la darrera reunió de l‘exercici 2019
podrà acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs
que consideri oportunes, i establir un termini improrrogable per a la
seva finalització.

I perquè així consti i als efectes adients, signen aquest conveni en la data i
el lloc a dalt esmentats.‖
SEGON.- Aprovar la modificació dels percentatges establerts a l‘art. 174.4 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, respecte a les despeses aprovades en els
següents acords tercer, quart i cinquè.
TERCER.- Aprovar la següent despesa plurianual que genera l‘aprovació del
Conveni de Col·laboració denominat ―Pacte Local per l‘ocupació i el
desenvolupament econòmic de L‘Hospitalet 2016-2019‖, de conformitat amb la
normativa que es cita:
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a. Respecte a l‘aportació dels 12.000,00 € per cadascuna de les entitats,
corresponents a l‘exercici 2016, anirà amb càrrec a les següents aplicacions
pressupostàries, de conformitat amb els documents de retenció de crèdits
emesos per la Intervenció General d‘aquest Ajuntament en data 7/9/2016, amb
els números que s‘indiquen:
Partida

Nom de la partida
Pacte Local per l‘ocupació
07.2410.489.01.01 2016-2019.Transferència
per
a AEBALL
Pacte
Local per2016.
l‘ocupació
07.2410.489.01.02 2016-2019.Transferència
per
a CCOO
2016.
Pacte
Local per
l‘ocupació
07.2410.489.01.03 2016-2019.Transferència
per a UGT 2016.

Núm. RC

Import

160040048

12.000,00

160040049

12.000,00

160040050

12.000,00

b. La despesa per a exercicis posteriors resta subordinada als crèdits que siguin
autoritzats, per a cada exercici, als respectius pressupostos, en compliment de
l‘art. 174 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març; establint-se la periodicitat següent,
de conformitat amb la vigència de l‘Acord per l‘Ocupació i el Desenvolupament
Econòmic Local, que abasta fins al 31/12/2019, com es determina a l‘últim
paràgraf de l‘esmentat epígraf:
i. 2017: 36.000,00 € (12.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).
ii. 2018: 36.000,00 € (12.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).
iii. 2019: 36.000,00 € (12.000,00 per a cadascun dels tres agents socials).
En relació amb l‘exercici 2017, l‘Òrgan de Programació i Pressupostos de
l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, amb el vist i plau del Tinent d‘Alcaldia
d‘Hisenda i Serveis Centrals, ha emès document per a deixar constància, emès
el 3/11/2016, al que es manifesta que als Pressupostos Generals d‘aquest
Ajuntament (aprovats inicialment pel Ple en data 25/10/2016 i publicats al
BOPB el 27/10/2016) consten les previsions que s‘indiquen seguidament i, per
tant, existeix dotació suficient per fer front al compromís de 36.000,00 € a
l‘exercici 2017:
Aplicació
pressupostària
02.2410.489.00.11
02.2410.489.00.12
02.2410.489.00.13

Concepte
Altres transferències a famílies i
institucions sense ànim de lucre.
Altres
Pacte transferències
Local. AEBALL.a famílies i
institucions sense ànim de lucre.
Pacte transferències
Local. CCOO. a famílies i
Altres
institucions sense ànim de lucre.
Pacte Local. UGT.

Import
12.000,00
12.000,00
12.000,00

Les aportacions municipals objecte del present acord resten subjectes a
l‘acceptació per la Junta de Govern Local de les justificacions presentades pels
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agents socials, amb l‘obligació d‘aquests de reintegrament en cas de justificació
parcial.
El compliment i resolució del Conveni Pacte Local serà objecte de liquidació, per tal
de determinar el grau de compliment de les obligacions i compromisos de
cadascuna de les parts, de conformitat amb l‘art. 52 de la Llei 40/2015, d‘1
d‘octubre, de règim jurídic del Sector Públic. La liquidació serà objecte del
corresponent acord municipal i està subjecte al control financer de la Intervenció
General d‘aquest Ajuntament.
QUART.- Destinar l‘aportació pressupostària municipal 333.333,33 euros per a
l‘exercici del 2017 a les següents actuacions:


250.000,00 € a les despeses salarials i de cotització a la Seguretat Social que
es derivin de la contractació de persones aturades de la ciutat, mitjançant
l‘execució d‘un programa de foment de l‘ocupació.



83.333,33 € a concretar en el Pla de treball anual i que es destinaran a les
següents finalitats a desenvolupar des de l‘Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació:
- La contractació administrativa de personal tècnic docent per impartir els
cursos de formació ocupacional.
- La contractació administrativa de professionals i empreses que permetin
l‘execució d‘estudis, jornades, conferències, etc. relatives a l‘anàlisi de la
situació socioeconòmica de L‘Hospitalet i la projecció i programació
d‘actuacions destinades a la planificació del desenvolupament econòmic i
ocupacional.

L‘Òrgan de Programació i Pressupostos de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, amb
el vist i plau del Tinent d‘Alcaldia d‘Hisenda i Serveis Centrals, ha emès document
per a deixar constància, emès el 3/11/2016, al que es manifesta que als
Pressupostos Generals d‘aquest Ajuntament (aprovats inicialment pel Ple en data
25/10/2016 i publicats al BOPB el 27/10/2016) consten les previsions que s‘indiquen
seguidament i, per tant, existeix dotació suficient per fer front al compromís de
333.333,33 € a l‘exercici 2017:

Aplicació
pressupostària
02.2410.143.01.05

02.2410.160.00.06
02.2410.227.06.04

Concepte
Retribucions bàsiques altre personal
―Pacte Local per a l‘ocupació i el
desenvolupament econòmic de
L‘Hospitalet‖.
Seguretat
Social altre personal ―Pacte
Local per a l‘ocupació i el
desenvolupament econòmic de
L‘Hospitalet‖.
Estudis i treballs tècnics ―Pacte Local
Ocupació i desenvolupament econòmic
de L‘Hospitalet‖.

Import
192.125,00

57.875,00
83.333,33
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CINQUÈ.- Destinar una aportació municipal per als exercicis 2018 i 2019 per import
de 333.333,33 € i 333.333,34 €, respectivament per afavorir les polítiques
municipals dirigides a la millora de l‘ocupabilitat i del desenvolupament econòmic
local, que coadjuvi en els eixos que recollirà la futura Estratègia territorial de
desenvolupament econòmic i ocupació, arran del Conveni de Col·laboració ―Pacte
Local per l‘ocupació i el desenvolupament econòmic de L‘Hospitalet 2016-2019‖.
Aquesta aportació municipal resta condicionada als crèdits que siguin autoritzats,
per a cada exercici, als respectius pressupostos, en compliment de l‘art. 174 del text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
SISÈ.- Remetre el conveni ―Pacte Local per l‘ocupació i el desenvolupament
econòmic de L‘Hospitalet 2016-2019‖ a la Sindicatura de Comptes u òrgan extern
de fiscalització de la Generalitat, per donar compliment a l‘art. 53 de la Llei 40/2015,
d‘1 d‘octubre, de règim jurídic del Sector Públic, en el termini dels 3 mesos
següents a la seva subscripció i donat que els compromisos superiors continguts
superen els 600.000,00 €.
SETÈ.- Traslladar els anteriors acords a les entitats signatàries i al Servei de
Programació i Pressupostos de l‘Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 4.- RELATIU A LA RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I A
L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES
FISCALS PER A L’EXERCICI 2017.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 12 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Fco.
Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d‘ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
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ATÈS que el Ple de l‘Ajuntament, en sessió celebrada el dia 11 d‘octubre de 2016,
ha acordat aprovar provisionalment la modificació de diverses ordenances fiscals,
per a la seva vigència a partir de l‘1 de gener de 2017.
ATÈS que d‘acord amb el que es preveu a l‘article 17.1 del Text refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRLRHL), les referides modificacions han estat exposades al públic en el
tauler d‘anuncis de l‘Ajuntament durant un termini de trenta dies, entre el dia 14
d‘octubre i 25 de novembre de 2016, ambdós inclosos, i s‘han publicat els anuncis
d‘exposició en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (edició del dia 13
d‘octubre de 2016), en el diari El Periódico (edició del dia 13 d‘octubre de 2016) i en
el tauler d‘anuncis de la Corporació.
ATÈS que en aquest període d‘exposició pública s‘han presentat escrits
d‘al·legacions, per part del Sr. Javier M. Hermosin, com a portaveu del Grup
Municipal del Partit Popular de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat (Registre
general d‘entrada núm. 57.224, de data 14 d‘octubre de 2016), el Sr. Jordi Monrós i
Ibañez, com a portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió-PDECAT a
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat (Registre general d‘entrada núm. 63.510,
de data 10 novembre 2016), la Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu
del grup municipal d‘ICV-EUiA-PIRATES-E a l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de
Llobregat (Registre general d‘entrada núm. 64.685, de data 15 de novembre de
2016), Urbs Iudex et Causidicus, S.A. (URBICSA) amb NIF A63263388 i amb
domicili a efectes de notificacions a l‘Avinguda Carrilet, 3, planta 11 de l‘Hospitalet
de Llobregat, codi postal 08902 (Registre general d‘entrada núm. 67.107, de data
24 novembre 2016), i el Sr. Khristian Giménez Márquez, com a regidor del Grup
Municipal de la CUP – Poble Actiu a l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat
(Registre general d‘entrada núm. 67.217, de data 25 de novembre de 2016).
VIST l‘informe de la directora de serveis d‘Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos.
VISTES les reclamacions presentades pel Sr. Javier M. Hermosín del Grup
Municipal del Partit Popular de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat relatives a
les Ordenances Fiscals pel 2017 que en síntesi són les següents:
Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d‘estudiar la
seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l‘expedient de proposta
de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació núm.1 IBI relativa a l’Article 7 (Bonificacions) proposa:
―incloure una nova bonificació:
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―Tindran una bonificació del 100 % sobre la quota íntegra de l‘impost sobre
l‘habitatge habitual, els subjectes passius que es trobin en situació d‘aturat de llarga
durada i tots els membres de la família, cònjuge i fills que convisquin en la unitat
familiar es trobin en situació d‘atur i sense subsidi per desocupació.‖ La bonificació
s‘hauria de realitzar mitjançant sol·licitud prèvia‖
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 7 no forma part
de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional
de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
Tot i això, s‘indica, tal com ja es va posar de manifest en la mateixa al·legació
presentada en el període de al·legacions a l‘aprovació provisional de les
ordenances fiscals per el 2016, que d‘acord amb l‘article 9.1 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març (TRLRHL), no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els
tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els
derivats de l‘aplicació dels tractats internacionals.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així
mateix, s’indica, a més a més, que no es poden reconèixer altres beneficis
fiscals que els establerts a les lleis o tractats internacionals. Sense perjudici
que es puguin fer altres actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
L’al·legació núm. 2 IBI relativa a l’Article 7.3 (Bonificacions), proposa:
―Modificació sobre l‘art. 7.3 en el percentatge de les bonificacions.
Tindran dret a una bonificació sobre la quota íntegra de l‘impost els subjectes
passius que ostentin la condició de titulars de família nombrosa i estiguin
empadronats en aquest municipi, respecte a aquells béns immobles que
constitueixin el domicili habitual, sempre i quan el seu valor cadastral sigui inferior a
95.000 € i en els percentatges següents:
-

Fins 3 fills
quota
Amb 4 fills
quota
Amb 5 fills
quota
Amb 6 fills
quota‖

o 2 fills si un té la condició legal de discapacitat, el 50% de la
o 3 fills si un té la condició legal de discapacitat, el 60 % de la
o 4 fills si un té la condició legal de discapacitat, el 80 % de la
o 5 fills si un té la condició legal de discapacitat, el 90 % de la

Resposta:
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L‘article 7 d‘aquesta ordenança fiscal no forma part de l‘acord del Ple de
l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2017.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’al·legació núm. 3 IBI relativa a l’Article 7 (Bonificacions), proposa:
―Establir la mateixa bonificació recollida a l‘art. 7.3 per a les famílies que ostentin la
condició de monoparentals‖
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 7 no forma part
de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional
de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
Tot i això, s‘assenyala, a títol d‘aclariment, que d‘acord amb l‘article 9.1 del
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els
expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l‘aplicació
dels tractats internacionals.
No obstant, també s‘informa que hi ha determinades ajudes a famílies
monoparentals que estan incloses, amb subjecció a les condicions que
s‘estableixen a les vigents ―Bases i convocatòria per a la concessió d‘ajuts per a
persones amb escassa capacitat econòmica‖.
Pel que fa a les subvencions de l‘Ajuntament, podem indicar que la seva creació i
regulació no és objecte de regulació en les OOFF, sinó que ha de seguir-se el
procediment previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
(LGS) i al capítol I del títol III del Reglament d‘obres i serveis (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent Ordenança general reguladora
de la concessió de subvencions de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix,
s’indica, que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts
a les lleis o tractats internacionals. Igualment, sense perjudici que
l’Ajuntament de l’Hospitalet contempla determinats ajuts per escassa
capacitat econòmica als que es poden acollir les famílies monoparentals, en
les condicions que s’estableixen.
L’al·legació núm. 4 IBI relativa a l’Article 7 (Bonificacions), proposa:
- Aplicació sobre l‘art. 7.
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Proposem subvencionar un mínim del 25% de la quota tributaria de l‘IBI durant dos
anys a aquells béns destinats a habitatge habitual en els que s‘hagin realitzat
millores a l‘habitatge per augmentar la qualificació d‘eficiència energètica, i
aquestes s‘hagin realitzat a través d‘empreses radicades en la Ciutat de l‘Hospitalet
com subjectes passius de l‘IAE.
Resposta:
L‘article 7 d‘aquesta Ordenança Fiscal, com hem esmentat en les anteriors
respostes, no forma part de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016,
d‘aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
Per altre banda, s‘indica que l‘article 7 només recull les bonificacions aplicables a
l‘impost, la creació i regulació de les subvencions de l‘Ajuntament no és objecte de
regulació en les OOFF, sinó que ha de seguir-se el procediment previst a la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS) i al capítol I del títol III
del Reglament d‘obres i serveis (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13 de
juny, així com a la vigent Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix,
s’indica, que la creació de subvencions no és matèria prevista a les
ordenances fiscals.
L’al·legació núm. 8 IBI relativa a l’Article 7 (bonificacions) proposa:
―Una bonificació del 50% de l‘IBI durant el primer any a favor dels immobles que es
destinin a noves activitats comercials i un 90% durant el primer any, si contracta un
treballador durant un mínim de 1 any en el començament de l‘activitat‖
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 7 no forma part
de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional
de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
Tot i això, s‘indica, que d‘acord amb l‘article 9.1 del TRLRHL, no es poden
reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l‘aplicació dels tractats
internacionals.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així
mateix, s’indica que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals. Sense perjudici que es puguin
fer altres actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
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L’al·legació núm. 5 IBI relativa a l’Article 10.3 (Quota i tipus de gravamen),
proposa:
―La modificació del tipus de gravamen actual amb caràcter general:
0,8% per als béns de naturalesa urbana
0,40% per als béns de naturalesa rústica.‖
Resposta:
L‘aprovació provisional de la modificació de l‘Ordenança Fiscal de l‘IBI per al 2017,
rebaixa en un 0,5 el tipus de gravamen de caràcter general aplicable als bens de
naturalesa urbana, establert a l‘article 10, apartat 3, fixant el tipus de gravamen en
el percentatge de 0,8338.
Cal indicar que, en general, l‘ordenació de tributs, així com l‘establiment del tipus
impositius del mateixos, s‘emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària de
les entitats locals, i, es desenvolupa d‘acord amb el principi constitucional de
l‘autonomia financera d‘aquestes entitats locals.
L‘exercici d‘aquestes potestats forma part de l‘activitat discrecional de
l‘Administració que, dins els límits establerts a l‘article 72 del TRLRHL, pot establir
la pressió fiscal que sigui més convenient als interessos municipals.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la
present al·legació.
L’al·legació núm. 6 IBI relativa a l’Article 10.4 (Quota i tipus de gravamen),
proposa:
―Modificar el tipus de gravamen actual que està fixat en el 0,9637 % per a fixar-lo en
el 0,96 % i mantenir el valor cadastral mínim actual segons els tipus d‘ús:
Ús
MAGATZEM-ESTACIONAMENT
COMERCIAL
OCI I HOSTALERIA
INDUSTRIAL
OFICINES
EDIFICIS SINGULARS

Códic
A
C
G
I
O
P

Valor Cadastral Mínim
500.000 €
500.000 €
43.000.000 €
548.000 €
850.000 €
150.000.000 €‖

Resposta:
Cal indicar, que, tal com s‘indica en la resposta de l‘al·legació anterior, en general,
l‘ordenació de tributs, així com l‘establiment del tipus impositius del mateixos,
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s‘emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària de les entitats locals, i, es
desenvolupa d‘acord amb el principi constitucional de l‘autonomia financera
d‘aquestes entitats locals.
L‘exercici d‘aquestes potestats forma part de l‘activitat discrecional de
l‘Administració que, dins els límits establerts a l‘article 72 del TRLRHL, pot establir
la pressió fiscal que sigui més convenient als interessos municipals.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa desestimar la
present al·legació.

Les al·legacions núms. 7, 9 i 10 IBI (relatives a subvencions), proposen:
7. ―Subvencionar un mínim del 50% de la quota tributaria de l‘IBI que recaigui sobre
els subjectes passius titulars d‘establiments comercials afectats per obres a la via
pública quan aquestes limitin el pas de persones o vehicles durant un període
superior als 30 dies‖
9. ―Establir subvencions en la quota de l‘impost als propietaris d‘habitatges que
estan buides i que les posin a disposició de qualssevol de les bosses públiques de
lloguer‖
10. ―Una subvenció del 50 % de la quota tributaria de béns immobles per propietaris
o arrendadors d‘habitatges afectats per aluminosis.‖
Resposta:
Cal indicar que la creació i regulació de les subvencions de l‘Ajuntament no és
objecte de regulació en les OOFF, sinó que ha de seguir-se el procediment previst a
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS) i al capítol I del
títol III del Reglament d‘obres i serveis (ROAS), aprovat per Decret 179/1995, de 13
de juny, així com a la vigent Ordenança general reguladora de la concessió de
subvencions de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
En conclusió, la creació de subvencions no és matèria prevista a les
ordenances fiscals ni fa referència a l’acord adoptat, motiu pel qual es
proposa desestimar aquestes al·legacions núms. 7, 9 i 10. Sense perjudici que
es puguin fer altres actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
L’al·legació núm. 11 IBI relativa a l’Article 11 (Habitatges desocupats),
proposa:
―L‘eliminació de l‘art. 11 de l‘ordenança en relació al recàrrec del 50% en la quota
líquida dels béns immobles d‘ús residencial que es trobin permanentment
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desocupats quan
reglamentàriament.‖

es

compleixin

les

condicions

que

es

determinin

Resposta:
L‘article 11 d‘aquesta ordenança fiscal no forma part de l‘acord del Ple de
l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2017.
De tota manera, es pot indicar que l‘article 72.4, últim paràgraf, del TRLRHL
estableix la possibilitat d‘un recàrrec per immobles urbans d‘ús residencial
desocupats amb caràcter permanent. En aquest sentit, la jurisprudència ha establert
la necessitat d‘un desenvolupament reglamentari a nivell estatal, a hores d‘ara
pendent de realitzar.
Es pot indicar que l‘Ajuntament fa actuacions encaminades a la intermediació, a
través de l‘Oficina Municipal de l‘Habitatge, entre entitats bancàries i persones
afectades.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així
mateix, s’indica, a més a més, que per a l’aplicació d’aquest recàrrec és
necessari el seu desenvolupament reglamentari estatal, que a hores d’ara
resta pendent de realitzar.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.02 no ha estat modificada per el 2017.
Les al·legacions núm. 12, 13 i 14 IAE relatives a l’Article 4 (Bonificacions i
reduccions), proposen:
12. ―La realització d‘obres a les vies públiques que tinguin una durada superior a 3
mesos i afectin als locals on s‘exerceixen activitats. Aquesta reducció fixada en
funció de la durada de les esmentades obres, es reconeixerà d‘acord als
percentatges i les condicions següents:
Durada de l’obra
De més de 3 a 6 mesos
De més de 6 a 9 mesos
De més de 9 a 12 mesos

Percentatge de reducció
40 %
60 %
80 %

13. ―Incorporar la bonificació proposada del 95 % de la quota de l‘IAE destinada a
persones o empreses que realitzin determinades activitats culturals en l‘Ámbit del
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Districte Cultural de l‘Hospitalet de Llobregat, així com per activitats de l‘àmbit
sanitari.‖
14. ―Una bonificació del 50 % de la quota corresponent per als subjectes passius
que tributin per quota municipal i que utilitzin o produeixin energia a partir
d‘instal·lacions per l‘aprofitament d‘energies renovables o sistemes de
cogeneració.‖
Resposta:
Cal assenyalar que l‘Ordenança Fiscal núm. 1.02 reguladora de l‘Impost sobre
Activitats Econòmiques no forma part de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11
d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions de les ordenances
fiscals per a 2017.
En conclusió, aquestes al·legacions 12, 13 i 14 no fan referència al contingut
de l’acord adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar el present grup
d’al·legacions.
III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.03
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE l’INCREMENT DEL VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.03 no ha estat modificada per el 2017.
Les al·legacions núms. 15 i 25 IIVTNU relatives a l’Article 8 (Percentatge
anual), 17, 18, 19, 20, 23 i 24 relatives a l’article 5 (Bonificacions) proposen:
15. ―Una disminució de la base imposable d‘aquest impost, així com una rebaixa
considerable del seu tipus impositiu doncs no podem oblidar el caràcter facultatiu
del present impost, perquè ja es tributa en l‘Impost sobre la renda l‘increment del
patrimoni corresponent a les transmissions de caràcter onerós i en l‘Impost de
Successions a Catalunya l‘increment de patrimoni corresponent a les transmissions
mortis causa.
Redactat que es proposa:
Períodes
Entre 1 i 5 anys
Fins a 10 anys
Fins a 15 anys
Fins a 20 anys

Percentatges anuals
3%
2,80%
2,70 %
2,60 %

17. ―Que s‘ampliï la bonificació prevista a l‘art. 5 també als ascendents.‖
18. ―Una bonificació del 50 % en els percentatges proposats per a la modificació de
l‘art. 5 sobre la quota íntegra de l‘impost en transmissions mortis causa a favor de
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cònjuges, descendents i ascendents en el cas de que el bé transmès a títol lucratiu
no sigui habitatge habitual.‖
19. ―Eliminar el nou redactat de l‘art. 5 com a cinquè requisit per obtenir la
bonificació la limitació o condicionant de mantenir l‘habitatge per un període de
quatre anys.‖
20. ―Una bonificació del 95% en la quota íntegra de l‘impost per cònjuges,
descendents o ascendents en el cas de transmissions mortis causa a efectes
d‘activitats empresarials o professionals exercides a títol individual.‖
23. ―La modificació de la condició segona (trams dels valor del sòl) i la supressió de
la condició quarta de l‘article 5 (Que les persones descendents i adoptades de
primer grau siguin menors de 18 anys i no estiguin emancipades).
Redactat proposat condició segona:
Valor del sol
Entre 0 i 40.000
Entre 40.000 i 60.000
Més de 60.000

Percentatge bonificació
95 %
85 %
75 %‖

24. ―Que desaparegui la limitació del valor del sòl de l‘habitatge habitual superior a
60.000 € per a poder gaudir de la bonificació del 95% de la quota íntegra de l‘impost
i que aquest percentatge del 95 % s‘apliqui en tots els casos d‘habitage habitual
amb independència del valor del sòl.‖
25. Es refereix als percentatges anuals, a l‘igual que l‘al·legació 15.
Resposta:
Cal assenyalar que l‘Ordenança Fiscal núm. 1.03 reguladora de l‘Impost sobre
l‘Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana no forma part de l‘acord
del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
Pel que fa a l‘al·legació 24, cal indicar, a títol d‘aclariment, que a l‘Ordenança Fiscal
vigent no hi ha el límit dels 60.000 € per al gaudiment del respectiu percentatge de
bonificació que s‘estableix.
En conclusió, aquestes al·legacions 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24 i 25 no fan
referència al contingut de l’acord adoptat, motiu pel qual es proposa
desestimar el present grup d’al·legacions.
L’al·legació núm. 16 IIVTNU relativa a l’Article 4 (Exempcions), les al·legacions
21 i 22 relatives a l’article 5 (Bonificacions) i l’al·legació 26 relativa a l’article
11.2, proposen:
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16. Que s‘eximeixi del pagament de l‘impost a les persones majors de 65 anys que
venguin el seu habitatge habitual a una entitat de crèdit a canvi de l‘obtenció d‘una
renda vitalícia‖.
21. ―Una bonificació del 95 % de la quota íntegra de l‘impost a les persones que
estiguin a l‘atur i no percebin cap ingrés i que hagin realitzat l‘operació per la
impossibilitat d‘atendre els pagaments.‖
22. ―Una bonificació del 95 % de la quota íntegra de l‘impost a les persones que
treballin o hagin treballat com empresaris individuals o administradors de societats,
les quals hagin de realitzar l‘operació de venta del seu habitatge habitual per
liquidar deutes per obligacions contretes en la seva activitat professional o
empresarial‖
26. ―La modificació de l‘art. 11.2 per incorporar el fraccionament del primer any.‖
Resposta:
Quan al contingut d‘aquestes al·legacions relatives també a l‘Ordenança Fiscal
núm. 1.03, tal com hem indicat en el grup d‘al·legacions anterior, aquesta
ordenança, no forma part de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016,
d‘aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
Tot i això, s‘indica que, pel que fa al contingut de les presents al·legacions 16, 21 i
22, en aplicació de l‘article 9.1 del TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis
fiscals en els tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang
de llei o els derivats de l‘aplicació dels tractats internacionals.
Pel que fa a l‘al·legació 26, l‘article 107.4.3º del TRLRHL, no estableix la possibilitat
de fraccionar el primer any.
En conclusió, aquestes al·legacions 16, 21, 22 i 26 no fan referència al
contingut de l’acord adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar el present
grup d’al·legacions. Així mateix s’indica, a més a més, pel que fa a aquestes
al·legacions, no hi ha la normativa legal que possibiliti la seva regulació a
través de l’Ordenança Fiscal municipal.
IV. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.04
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.04 no ha estat modificada per el 2017.
Les al·legacions núms. 27 ICIO relativa a l’Article 3 (Exempcions) i 29 relativa
a l’Article 4 (Bonificacions), proposen:
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27. ―Modificar l‘article 3.e per que la instal·lació o canvi de rètol exterior en els
establiments comercials no es consideri una obra subjecte a aquest impost.‖
29. ―La inclusió d‘una bonificació del 50 % en favor de les construccions,
instal·lacions i obres de reforma i/o rehabilitació d‘immobles d‘ús residencial per
aquelles vivendes de més de 30 anys des de la primera cèdula d‘habitabilitat.‖
Resposta:
Quan al contingut d‘aquestes al·legacions relatives a l‘Ordenança Fiscal núm. 1.04,
s‘ha d‘indicar que aquesta ordenança, no forma part de l‘acord del Ple de
l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2017.
Tot i això, s‘indica que, pel que fa al contingut de les presents al·legacions, en
aplicació de l‘article 9.1 del TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals
en els tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o
els derivats de l‘aplicació dels tractats internacionals.
En conclusió, aquestes al·legacions 27 i 29 no fan referència al contingut de
l’acord adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar el present grup
d’al·legacions. Així mateix s’indica, que no es poden reconèixer altres
beneficis fiscals que els establerts a les lleis o tractats internacionals.
Les al·legacions núms. 28 ICIO relativa a l’Article 4 (Bonificacions) i 31 relativa
a l’Article 8 (Tipus de gravamen), proposen:
28. ―Modificar l‘article 4 amb l‘objecte d‘incloure una bonificació del 95 % de la quota
per a les construccions, instal·lacions o obres vinculades als plans de foment de les
inversions privades en infraestructures.‖
31. ―Respecte a l‘art. 8 una reducció del tipus de gravamen del 4 % al 3,25 %.‖
Resposta:
Cal assenyalar que la present Ordenança Fiscal núm. 1.04, tal com s‘ha indicat en
les dues al·legacions anteriors, no forma part de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament,
d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions de les
ordenances fiscals per a 2017.
En conclusió, aquestes al·legacions 28 i 31 no fan referència al contingut de
l’acord adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar aquestes dues
al·legacions.
L’al·legació núm. 30 ICIO, proposa:
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―L‘aplicació d‘una subvenció entre el 25 % i el 95 % de la quota de l‘impost a favor
de les construccions, instal·lacions o obres que es realitzin en locals comercials i
altres espais en els que es desenvolupen activitats econòmiques que comportin la
creació de nous llocs de treball per a joves, dones o aturats de llarga durada de la
ciutat.‖
Resposta:
Cal indicar que la creació i regulació de les subvencions de l‘Ajuntament no és
objecte de regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el
procediment previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(LGS), i el capítol 1 del títol 3 del Reglament d‘obres, activitats i serveis (ROAS),
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
En conclusió, la creació de subvencions no és matèria prevista a les
ordenances fiscals ni fa referència a l’acord adoptat, motiu pel qual es
proposa desestimar aquestes al·legacions.
V. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.05
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
L’al·legació núm. 32 IVTM relativa a l’Article 3 (Tarifes), proposa:
―La reducció de manera significativa d‘algunes tarifes de l‘IVTM i proposen la
següent escala:
De menys de 8 cavalls fiscals
De 8 fins a 11,99 cavalls fiscals
De 12 fins a 15,99 cavalls fiscals
De 16 fins a 19,99 cavalls fiscals
De 20 cavalls fiscals en endavant

24,74
66,80
141,00
175,64
219,52‖

Resposta:
L‘article 3 d‘aquesta ordenança fiscal no forma part de l‘acord del Ple de
l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2017.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’al·legació núm. 33 IVTM relativa a l’Article 6 (Bonificacions), proposa:
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―La modificació de l‘article 6 (bonificacions) amb la inclusió d‘una bonificació del
20% de la quota de l‘Impost pels ciclomotors que passin la Inspecció Tècnica de
Vehicles (ITV) justificativa anualment.‖
Resposta:
Aquesta bonificació no forma part del contingut de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament,
d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions de les
ordenances fiscals per a 2017.
Tot i així, es pot indicar que, d‘acord amb l‘article 9.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5
de març (TRLRHL), no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs
locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats
de l‘aplicació dels tractats internacionals.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix,
s’indica, a més a més, que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que
els establerts a les lleis o tractats internacionals.
L’al·legació núm. 34 IVTM proposa:
―Aplicar una subvenció de fins el 90% de la quota de l‘Impost a les famílies
nombroses a partir de 3 fills, sempre que el vehicle tingui una capacitat igual o
superior a cinc places i, per tant, cobreixi les seves necessitats de mobilitat.‖
Resposta:
Cal indicar que la creació i regulació de les subvencions de l‘Ajuntament no és
objecte de regulació en les ordenances fiscals, sinó que ha de seguir-se el
procediment previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
(LGS), i el capítol 1 del títol 3 del Reglament d‘obres, activitats i serveis (ROAS),
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent Ordenança general
reguladora de la concessió de subvencions de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
En conclusió, la creació de subvencions no és matèria prevista a les
ordenances fiscals ni fa referència a l’acord adoptat, motiu pel qual es
proposa desestimar aquestes al·legacions.
L’al·legació núm. 35 IVTM relativa a l’Article 8 (Subjectes passius), proposa:
―Modificar l‘article 8 amb l‘objectiu que l‘Ajuntament tingui l‘obligació d‘informar per
escrit als contribuents sobre la necessitat de comunicar a la Prefectura Provincial de
Trànsit el trasllat de domicili a un altre municipi, el trasllat de vehicle a l‘estranger, la
seva transferència, el seu desballestament o sinistre total i el robatori del vehicle.‖
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Resposta:
L‘article 8 d‘aquesta ordenança fiscal no forma part de l‘acord del Ple de
l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2017.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
Les al·legacions núms. 36 i 37 IVTM relatives a l’Article 6, apartat 9
(Bonificacions mediambientals), proposen:
36. ―Es proposa una modificació de l‘article 6 per atorgar una bonificació del 50%
sobre la quota de l‘Impost que recau sobre els titulars de turismes amb emissions
CO2 fins 100 gr/km.‖
37. ―Una modificació de l‘article 6 per atorgar una bonificació del 35% sobre la quota
de l‘Impost que recau sobre els titulars de turismes amb emissions CO2 des de 101
gr/km fins 120 gr/km.‖
Resposta:
En l‘acord del Ple de l‘Ajuntament d‘11 d‘octubre, d‘aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2017, ja es recull la modificació
d‘aquest apartat 9 de l‘article 6, tenint en compte les tipologies de motor i
combustible, les emissions de NOx i les de CO2. El contingut d‘aquesta modificació,
tal com s‘ha proposat, està emmarcada en el Pla d‘Accions per a la Millora de la
Qualitat de l‘Aire de l‘Hospitalet (redacció de desembre de 2015).
Igualment es recull la proposta de l‘Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
d‘inclusió d‘articles a les Ordenances Municipals per afavorir l‘ús del vehicle de
baixes emissions, que es centre en els vehicles que gaudeixen del distintiu ―zero
emissions‖ o ―eco‖, híbrids endollables, etc., establint les bonificacions del 75 % i
del 50 %.
En conclusió, la modificació d’aquest apartat 9 de l’article 6, que figura a
l’acord d’11 d’octubre, està emmarcada en el Pla d’Accions per a la Millora de
la Qualitat de l’Aire de l’Hospitalet i ja recull emissions de NOx i CO2, així com
també recull la proposta de l’AMB per afavorir l’ús del vehicle de baixes
emissions, motiu pel qual es proposa la no estimació d’aquestes dues
reclamacions, tenint en compte que el contingut de l’al·legació 36 ja està
recollit al paràgraf b) de l’apartat 9 de l’article 6.

…/…

69

VISTES les reclamacions presentades pel Sr. Jordi Monrós i Ibáñez, en la seva
condició de portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió –PDECAT a
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat, relatives a les Ordenances Fiscals pel
2017, que en síntesi, són les següents:
Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d‘estudiar la
seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l‘expedient de proposta
de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.
AL·LEGACIONS GENÈRIQUES:
Quan a les al·legacions relatives a les Ordenances fiscals reguladores de les
taxes, es proposa:
-

Atenent que alguns preus públics han estat congelats, demanem ampliar
aquesta congelació a totes aquelles taxes i preus públic relacionats amb
serveis a les persones tals com: utilització instal·lacions esportives
municipals, serveis culturals, serveis educatius, serveis de salut, etc

-

Increment general de la resta de taxes i preus públics que no estiguin
relacionats directament amb els serveis a les persones, del 0,5%, increment
molt més ajustat a l‘IPC anual i a la situació econòmica reals de les famílies
de l‘Hospitalet.

-

Establir mesures transversals per ajudar a aquelles famílies amb dos fills
amb escassa capacitat econòmica a poder fer ús i/o sufragar el cost de certs
serveis públics. Entenem que cal prestar atenció a les necessitats reals del
gran gruix de les famílies de la ciutat moltes de les quals passen per
dificultats econòmiques i que pel fet de no ser família nombrosa o
monoparental no es poden acollir a cap bonificació.

Resposta:
Responem en aquest expedient d‘aprovació provisional de les modificacions de les
ordenances fiscals a les al·legacions relatives a les taxes, tota vegada que les
al·legacions relatives als preus públics es contesten en l‘expedient corresponent a
l‘aprovació inicial de les modificacions dels preus públics.
Pel que fa, doncs, a la quantia de les taxes que s‘han modificat, cal indicar que les
tarifes de les taxes de referència s‘adopten a la vista dels informes tècnic econòmics que figuren a l‘expedient, en els quals es posen de manifest el valor de
mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
També s‘assenyala que, en general, l‘ordenació dels tributs s‘emmarca dins de la
potestat tributària i reglamentària de les entitats locals, i, es desenvolupa d‘acord
amb el principi constitucional de l‘autonomia financera d‘aquestes entitats locals.
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En aquest sentit, tal com s‘expressa a la memòria de modificació de les ordenances
fiscals pel 2017, que figura a l‘expedient, s‘indica que, pel que fa a l‘exercici 2017,
en el supòsit de les taxes, amb l‘objectiu d‘avançar en un correcte finançament i en
una major cobertura del cost del servei, que en la majoria de les taxes està molt per
sota de la tarifa establerta, es proposa un increment de les tarifes del 2 % anual.
Aquest percentatge es refereix a la mitjana global, de manera que l‘aplicació
concreta a cada taxa ha de realitzar-se de forma singularitzada, tenint molt present
l‘impacte social del servei concret a que es refereix la taxa.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa la no estimació
de les presents al·legacions. Sense perjudici que es puguin fer actuacions de
política social per part de l’Ajuntament.

I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació 1 IBI relativa a l’Article 7.3 (Bonificacions) proposa:
-

―Modificació del punt 3 de l‘article 7, incrementant un 10% la bonificació a la
que es poden acollir les famílies nombroses quedant de la següent manera:
o

Fins a 3 fills,ó 2 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 50%
de la quota.

o

Fins a 4 fills,ó 3 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 60%
de la quota.

o

Fins a 5 fills,ó 4 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 70%
de la quota.

o

Fins a 6 fills,ó 5 fills si un fill té la condició legal de discapacitat, el 80%
de la quota.‖

Resposta:
L‘article 7 d‘aquesta ordenança fiscal no forma part de l‘acord del Ple de
l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2017.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’al·legació núm. 2 IBI relativa a l’Article 7 (Bonificacions) , proposa:
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-

Introduir una nova bonificació dirigida a les famílies monoparentals amb el
següent escalat:
o Família monoparental (SP) + 1 fill... SMI + 25% + 10%
o Família monoparental (SP) + 1 fill + un dels membres amb
incapacitat superior al 33 % ... SMI + 25% + 15%‖

Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 7 no forma part
de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional
de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
Tot i això, s‘assenyala, que d‘acord amb l‘article 9.1 del TRLRHL, no es poden
reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l‘aplicació dels tractats
internacionals.
No obstant, també s‘informa que hi ha determinades ajudes a famílies
monoparentals que estan incloses, amb subjecció a les condicions que
s‘estableixen, a les vigents ―Bases i convocatòria per a la concessió d‘ajuts per a
persones amb escassa capacitat econòmica‖.
Pel que fa a les subvencions de l‘Ajuntament, podem indicar que la seva creació i
regulació no és objecte de regulació en les OOFF, sinó que ha de seguir-se el
procediment previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
(LGS) i al capítol I del títol III del Reglament d‘obres i serveis (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent Ordenança general reguladora
de la concessió de subvencions de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix,
s’indica, que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts
a les lleis o tractats internacionals. Igualment, sense perjudici que
l’Ajuntament de l’Hospitalet contempla determinats ajuts per escassa
capacitat econòmica als que es poden acollir les famílies monoparentals.
L’al·legació núm. 3 IBI relativa a l’Article 7 (Bonificacions) , proposa:
-

Introduir una bonificació del 70% per aquell pisos que els seus propietaris
posin a disposició de la Oficina d‘Habitatge, per destinar a habitatge per a
joves, o per destinar a lloguer social local o comarcal.

Resposta:
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Pel que fa a aquesta al·legació, cal indicar, que aquest article núm. 7 no forma part
de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional
de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
Tot i això, s‘indica, que d‘acord amb l‘article 9.1 del TRLRHL, no es poden
reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l‘aplicació dels tractats
internacionals.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així
mateix, s’indica, que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals. Sense perjudici que es puguin
fer altres actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
Les al·legacions núms. 4 i 5 IBI relatives a l’Article 10 (Quota i tipus de
gravamen), proposen:
4. IBI – ―Reducció del 3% anual amb l‘objectiu d‘arribar a una reducció final del 8,9
% a final de la legislatura.‖
5. IBI – ―Deixar sense efecte els apartats 4 i 5 de l‘article 10 (quota i tipus de
gravamen) que figuren a la modificació de les Ordenances fiscals 2016.”
Resposta:
Cal indicar que, en general, l‘ordenació de tributs, així com l‘establiment del tipus
impositius del mateixos, s‘emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària de
les entitats locals, i, es desenvolupa d‘acord amb el principi constitucional de
l‘autonomia financera d‘aquestes entitats locals.
L‘exercici d‘aquestes potestats forma part de l‘activitat discrecional de
l‘Administració que, dins els límits establerts a l‘article 72 del TRLRHL, pot establir
la pressió fiscal que sigui més convenient als interessos municipals.
L‘actual situació de les finances municipals i les mesures d‘austeritat que estant
regint justifiquen les raons d‘interès públic que fonamenten la decisió de no rebaixar
més del 0‘5 % el tipus impositiu de l‘IBI per els béns de naturalesa urbana,
anomenats de caràcter general residencial, i, mantenir l‘existència del tipus de
gravamen diferenciat per els béns de naturalesa urbana, atenent als usos
establerts, en aquest sentit, així es recull a la previsió d‘ingressos municipals que es
recullen al projecte de pressupostos de l‘Ajuntament per l‘exercici 2017.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa la no estimació
de la present al·legació.
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II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.02 no ha estat modificada per el 2017.
Les al·legacions núms. 1 i 2 IAE relatives a l’Article 4 (Bonificacions i
reduccions), proposen:
1. IAE - ―Bonificar el 50% de la llicència d‘obertura d‘aquells establiments que
presentin un pla d‘auto empresa.‖
2. IAE – ―Bonificació, de les quotes d‘autònoms a pagar per les persones del
municipi en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a
l‘Hospitalet del 100% de la quota mensual a pagar durant els 6 primers mesos, un
cop deduïdes subvencions d‘altres administracions pel mateix concepte i fins el
50% de la quota mensual a pagar els 6 mesos següents, un cop deduïdes les
subvencions d‘altres administracions pel mateix concepte, amb un import màxim
total de 800 euros.‖
Resposta:
Pel que fa a aquestes al·legacions relatives a l‘Ordenança Fiscal núm. 1.02, s‘ha
d‘assenyalar que aquesta ordenança, no forma part de l‘acord del Ple de
l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2017.
Tot i això, s‘indica que, pel que fa al contingut de les presents al·legacions en
aplicació de l‘article 9.1 del TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals
en els tributs locals que els expressament previstos a les normes amb rang de llei o
els derivats de l‘aplicació dels tractats internacionals.
En conclusió, tota vegada que aquestes dues al·legacions no fan referència al
contingut de l’acord adoptat, és el motiu pel qual es proposa la seva
desestimació. Així mateix s’indica, a més a més, pel que fa al contingut
d’aquestes al·legacions, no hi ha la normativa legal que possibiliti la seva
regulació a través de l’Ordenança Fiscal municipal.
III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.04
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.04 no ha estat modificada per el 2017.
Les al·legacions núms. 1, 2 i 3 ICIO relatives a l’Article 4 (Bonificacions),
proposen:
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1. ICIO - ―Introduir una bonificació del 50% sobre la quota de l‘Inpost, per les obres
de reforma i rehabilitació de l‘habitatge habitual. El límit de la renda per gaudir
d‘aquesta bonificació és de 35.000 € per unitat familiar unipersonal i de 50.000 €
per a unitats familiars amb dos o més integrants.‖
2. ICIO – ―Introduir una nova bonificació del 30% sobre la quota de l‘Impost per les
obres de reforma, rehabilitació i equipaments dels elements comuns dels edificis
plurifamiliars.‖
3. ICIO – ―Introduir una nova bonificació del 95% sobre el pressupost de les obres
d‘instal·lació de punt de recàrrega de vehicles elèctrics de edificis de nova
construcció.‖
Resposta:
Cal assenyalar que l‘Ordenança Fiscal núm. 1.04 reguladora de l‘Impost sobre
Construccions, Instal·lacions i Obres no forma part de l‘acord del Ple de
l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2017.
En conclusió, aquestes tres al·legacions no fan referència al contingut de
l’acord adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar el present grup
d’al·legacions.
IV. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.05
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNIC.
Al·legació única IVTM amb diversos apartats, relativa a l’apartat 9 de l’Article 6
(Bonificacions mediambientals), proposa:
Única IVTM. - D‘acord amb les recomanacions sobre els Plans de Mobilitat de
l‘Area Metropolitana de Barcelona per tal d‘afavorir l‘ús de vehicles de baixes
emissions s‘inclou l‘apartat c):
o Els vehicles classificats en el Registre de Vehicles de la Direcció General de
Trànsit com de ―Zero emissions gaudiran d‘una bonificació del 75% de la
quota anual de l‘Impost. Els vehicles classificats en el Registre de Vehicles
de la Direcció General de Trànsit com de ―Eco gaudiran d‘una bonificació del
50% de la quota anual de l‘Impost, d‘acord am la documentació/acreditació
emesa pel fabricant del vehicle.
o La definició que per aquestes dues categories es recull al BOE DE
21/04/2016.
o ZERO EMISSIONS: Vehicles L, M1, N1, M2, M3, N2 y N3 classificats en el
Registre de Vehicles com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicle
elèctric de autonomia extensa (REEV), vehicle híbrid endollable (PHEV)

…/…

75

amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila de
combustible
o ECO: Vehicles M1 y N1 classificats en el Registre de Vehicles com híbrids
endollables amb autonomia <40km, vehicles híbrids no endollables (HEV),
vehicles propulsats per gas natural, propulsats per gas natural comprimit
(GNC), gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, han de complir els criteris de
l‘etiqueta C.
o Vehicles M2, M3, N2 y N3 classificats en el Registre de Vehicles com a
vehicles híbrids endollables amb autonomia <40km, híbrids no endollables
(HEV), propulsats per gas natural comprimit (GNC), gas natural liquat
(GNC), o gas liquat del petroli (GLP). En tot cas, han de complir els criteris
de l‘etiqueta C.
o Aquesta bonificació no tindrà efecte retroactiu, serà d‘aplicació a partir de
l‘exercici 2017 i, en tot cas, haurà d‘ésser sol·licitada pel subjecte passiu de
l‘impost durant el primer trimestre de l‘exercici fiscal o al meritament de
l‗impost a partir de la data d‘adquisició del vehicle.
Resposta:
En l‘acord del Ple de l‘Ajuntament d‘11 d‘octubre, d‘aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2017, ja es recull la modificació
d‘aquest apartat 9 de l‘article 6, tenint en compte les tipologies de motor i
combustible, les emissions de NOx i les de CO2. El contingut d‘aquesta modificació,
tal com s‘ha proposat, està emmarcada en el Pla d‘Accions per a la Millora de la
Qualitat de l‘Aire de l‘Hospitalet (redacció de desembre de 2015).
Igualment es recull l‘esmentada proposta de l‘Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) d‘inclusió d‘articles a les Ordenances Municipals per afavorir l‘ús del vehicle
de baixes emissions, que es centre en els vehicles que gaudeixen del distintiu ―zero
emissions‖ o ―eco‖, híbrids endollables, etc., establint les bonificacions del 75 % i
del 50 %.
En conclusió, la modificació d’aquest apartat 9 de l’article 6, que figura a
l’acord d’11 d’octubre, està emmarcada en el Pla d’Accions per a la Millora de
la Qualitat de l’Aire de l’Hospitalet i ja recull emissions de NOx i CO2, així com
també recull la proposta de l’AMB per afavorir l’ús del vehicle de baixes
emissions, motiu pel qual es proposa la no estimació de la present
reclamació.
V. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.12
REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT PÚBLIC DE VEHICLES:
Al·legació única Taxa estacionament públic vehicles, relativa a l’Article 7
(Tarifes), proposa:
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-

―Reduir d‘un 10 a un 15 % la tarifa d‘estacionament de vehicles a la zona
blava de la ciutat.‖

Resposta:
Cal assenyalar que les tarifes de les taxes de referència s‘adopten a la vista dels
informes tècnic – econòmics que figuren a l‘expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic
– econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.

VISTES les reclamacions presentades per la Sra. Ana González Montes, com a
regidora portaveu del grup municipal d‘ICV-EUiA-PIRATES-E a l‘Ajuntament de
l‘Hospitalet de Llobregat, relatives a les Ordenances Fiscals pel 2017, que en
síntesi, són les següents:

Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d‘estudiar la
seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l‘expedient de proposta
de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA GENERAL NÚM. 00, DE
GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS:
L’Al·legació 1 Ord.Gen. relativa a l’Article 76 (Termini de les actuacions
inspectores), proposa:
“1ª.- Respecte la proposta de modificació de l’art. 76 “Duració i vigència de
les actuacions inspectores”
―Ha d‘especificar quins són els terminis previstos en l‘art. 150 LGT, la normativa
bàsica sobre el còmput del termini, l‘existència de causes de suspensió i els efectes
de l‘incompliment del termini. El TEALH recomana a més adaptar també l‘art. 77 i
canvia el títol al de ―Termini de les actuacions inspectores‖. També afegim un canvi
d‘expressió, no emprar el terme ―allargar‖.‖
Resposta:
Aquesta al·legació, tot i que formalment es refereix a l‘article 76 de l‘Ordenança 00,
que sí està inclòs i forma part de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de
2016, d‘aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a
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2017, pel que fa al seu contingut substancial, aquesta al·legació no es refereix al
contingut de l‘esmentat article, tal com figura a l‘acord. El contingut de l‘article 76,
així com el contingut de l‘article 77, que formen part de l‘acord, ja recullen les
recomanacions fetes pel Tribunal Econòmic Administratiu de l‘Hospitalet (TEALH),
en el seu dictamen emès en data 20 de setembre de 2016, que s‘assenyalen a
l‘al·legació.
En conclusió, tota vegada que el contingut dels articles 76 i 77 de l’Ordenança
general sí recullen el que s’indica en la present al·legació, és el motiu pel qual
es proposa desestimar la present reclamació.
L’Al·legació 2 Ord.Gen. relativa a l’Article 117 (Sol·licitud), proposa:
“2ª.- Modificació art. 117 “Sol·licitud: afegeixen dos nous apartats 5 i 6
Estem en contra del nou apartat 5.a ―sent el període voluntari d‘ingrés, en què al
fraccionament i/o ajornament es concedirà l‘import més interessos‖. Ens sembla un
abús, que si una família/comerç sol·licita un fraccionament, per les seves dificultats,
se‘ls hi apliqui un tipus de gravamen quan no es produeix finançament de
l‘administració ni cap despesa afegida, sent els pagaments en el mateix any fiscal
(art. 65.5 LGT).‖
Resposta:
Sí, tal com també ja s‘assenyala en la pròpia al·legació, que esmenta l‘article 65 de
la Llei 58/2003, general tributària, hi ha aquesta regulació legal que estableix que
els ajornaments o fraccionaments, amb caràcter general, meriten interès de demora
o interès legal (en els supòsits que ho estableix la Llei 58/2004, General Tributaria –
LGT-). Això no es pot modificar a l‘Ordenança Municipal, que té rang reglamentari.
Una altre cosa és que a través del calendari del contribuent anual s‘estableixi, en el
supòsit de tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva, el pagament de les
quotes en diverses fraccions, en aquest cas, no s‘exigeixen interessos de demora.
En conclusió, tota vegada que la normativa legal estableix el meritament de
l’interès de demora o legal en els supòsits assenyalats, és el motiu pel qual es
proposa desestimar la present reclamació.
L’Al·legació 3 Ord.Gen. relativa a l’Article 124 (Terminis de pagament ajornat o
fraccionat), proposa:
“3ª.- Modificació art. 124: Proposta de modificació de l’Òrgan de Gestió
Tributària, en la tramitació de terminis especials:
Estem en contra de suprimir el control – potestat del Ple de dictaminar tramitacions
especials, d‘ajornaments o fraccionaments: No és un tema d‘agilitzar, és un tema de
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transparència i de garantir decisions democràtiques i consensuades. En tot cas,
amb planificació o via un ple d‘urgència es podrien solucionar situacions
imponderables. El Ple fixa els criteris i condicions, els terminis de pagament ajornat
o fraccionament. El TEALH diu que es pot fer una habilitació en blanc pel que fa als
terminis. En tot cas, especifiquem a l‘Ordenança uns terminis màxims.‖
Resposta:
De la mateixa manera que en el cas de l‘al·legació 1ª, en aquesta 3ª al·legació
també s‘ha de indicar que l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016,
d‘aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017, ja
recull la recomanació, que s‘assenyala en aquesta al·legació, feta pel Tribunal
Econòmic Administratiu de l‘Hospitalet en el seu dictamen emès en data 20 de
setembre de 2016, en el sentit d‘establir i especificar ―uns terminis màxims, dintre
dels quals l‘òrgan competent podria decidir‖. Així, en aplicació d‘aquesta
recomanació, l‘acord del Ple d‘aprovació provisional estableix que: ―per a casos
excepcionals, i de forma suficientment motivada, en els supòsits dels
fraccionaments es podran concedir terminis diferents fins un màxim de 16
trimestres‖.
En conclusió, tota vegada que l’acord del Ple d’aprovació provisional ja recull
la recomanació del TEALH assenyalada en aquesta al·legació, és el motiu pel
qual es proposa desestimar la present reclamació.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació 4, primer apartat, IBI relativa a l’apartat 3 de Article 10 (Quota i
tipus de gravamen), proposa:
-

―Sobre la proposta de passar el gravamen general per béns de
naturalesa urbana del 0,838 % al 0,8338 %, reduint-se en 0,004
punts %: Ho valorem positivament però ens sembla insuficient.
Proposem que es redueixi 0,008 punts %.‖

Resposta:
Cal indicar que, en general, l‘ordenació de tributs, així com l‘establiment del tipus
impositius del mateixos, s‘emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària de
les entitats locals, i, es desenvolupa d‘acord amb el principi constitucional de
l‘autonomia financera d‘aquestes entitats locals.
L‘exercici d‘aquestes potestats forma part de l‘activitat discrecional de
l‘Administració que, dins els límits establerts a l‘article 72 del Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, que aprova el Text Refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals (TRLRHL), pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient
als interessos municipals.
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L‘actual situació de les finances municipals i les mesures d‘austeritat que estant
regint justifiquen les raons d‘interès públic que fonamenten la decisió de no rebaixar
més del 0‘5 % el tipus impositiu de l‘IBI per els béns de naturalesa urbana,
anomenats de caràcter general residencial, en aquest sentit, així es recull a la
previsió d‘ingressos municipals que es recullen al projecte de pressupostos de
l‘ajuntament per l‘exercici 2017.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa la no estimació
de la present al·legació.
L’al·legació 4, segon apartat, IBI relativa a l’Article 7 (Bonificacions), proposa:
-

―Que l‘exempció del 50 % per pisos de protecció oficial (HPO) sigui de
caràcter permanent mentre continuï la qualificació d‘aquests pisos.‖

Resposta:
La reclamació presentada es refereix a l‘article 7 d‘aquesta Ordenança Fiscal, que
no forma part de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació
provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
En conclusió, l’al·legació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.02 no ha estat modificada per el 2017.
L’al·legació 13 IAE, proposa:
-

―L‘increment d‘un 2%‖

Resposta:
Quan al contingut d‘aquesta al·legació relativa a l‘Ordenança Fiscal núm. 1.02, s‘ha
d‘indicar que aquesta ordenança, no forma part de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament,
d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions de les
ordenances fiscals per a 2017.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present reclamació.
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IV. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.04
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.04 no ha estat modificada per el 2017.
L’al·legació 14 ICIO relativa a l’Article 8 (Tarifa i tipus de gravamen), proposa:
-

―L‘increment d‘un 4%.‖

Resposta:
Quan al contingut d‘aquesta al·legació relativa a l‘Ordenança Fiscal núm. 1.04, s‘ha
d‘indicar que aquesta ordenança, no forma part de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament,
d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions de les
ordenances fiscals per a 2017.
A títol d‘aclariment, s‘indica que, el tipus de gravamen d‘aquest impost que figura a
l‘Ordenança Fiscal vigent, és el màxim que permet l‘article 102.3 del TRLRHL, per
tant, ja no es pot realitzar cap increment de l‘esmentat tipus de gravamen.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present reclamació. Així
mateix s’indica, que la llei no permet incrementar més el tipus de gravamen de
l’impost.
V. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.05
REGULADORA DE LA TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES I CONTENIDORS
DE LA VIA PÚBLICA, IMMOBILITZACIÓ PER PROCEDIMENTS MECÀNICS I
DIPÒSIT
L’al·legació 5 Taxa retirada vehicles, relativa a l’Article 6 (Tarifes), proposa:
―La retirada de l‘increment de la taxa per estada en el dipòsit municipal a Camions
amb tonatge des de 3.000 kg fins 7.500 kg.‖
Resposta:
Cal indicar que les tarifes de les taxes de referència s‘adopten a la vista dels
informes tècnic - econòmics que figuren a l‘expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
En aquest cas, l‘informe tècnic - econòmic assenyala que l‘increment mig global
assenyalat és d‘un 2 %, per tant, la quota vigent a l‘exercici 2016, corresponent al
mes, de 216,39 € ha de passar a ser per el 2017 de 220,72 €, i, en l‘acord del Ple
de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2017, hi figura erròniament la
quantitat de 270,72 €, la quota per hora o fracció a partir de la 5ª hora i la quota per
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dia màxim 10 hores figuren correctament. Es va produir un error material que
s‘havia detectat, però que ja que es posa de manifest en la present al·legació, no
caldrà fer l‘esmena, sinó que es pot procedir a estimar parcialment la present
reclamació, en el sentit que no es retira l‘increment sinó que es procedeix a fixar la
quantitat correcta amb l‘increment mig global del 2 %, tal com figura en el
corresponent informe tècnic - econòmic.
En conclusió, per tal d’esmenar l’error material comés en la quantia
esmentada en la quota de l’apartat 2.4. de l’article 6.1, es proposa;
- Estimar en part l’al·legació 5 relativa a la modificació de la quota 2.4 que
correspon a l’estada en dipòsit municipal dels Camions amb tonatge des de
3.000 kg fins a 7.500 kg que s’ha de fixar per el 2017 en 220,72 €, en lloc dels
270,72 €, que erròniament figura en l’acord del Ple d’aprovació provisional.
VI. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.10
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUMINISTRAMENT
D’INTERÈS GENERAL.
Aquesta Ordenança fiscal núm. 2.10 no ha estat modificada per el 2017.
L’al·legació 15 Taxa empreses subministrament, relativa a l’Article 6 (Tipus de
gravamen i quota tributaria), proposa:
- ―L‘increment d‘un 4 % de la taxa.‖
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació relativa a l‘Ordenança Fiscal núm. 2.10, s‘ha
d‘assenyalar que aquesta ordenança, no forma part de l‘acord del Ple de
l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2017.
En conclusió, tota vegada que aquesta al·legació no fa referència al contingut
de l’acord adoptat, és el motiu pel qual es proposa la seva desestimació.
VII. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.13
REGULADORA DE LA TAXA PER La UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.
L’al·legació 6 Taxa ús privatiu, relativa a l’apartat 2 de l’Article 4 (Exempcios i
bonificacions), proposa:
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-

―La supressió de l‘exempció de pagament de la taxa de l‘ONCE pels
quioscos de venda de cupons o similars destinades a les activitats socials
de l‘Organització.‖

Resposta:
S‘ha realitzat una nova caracterització d‘aquest supòsit d‘exempció dels quioscos
de la ONCE, que ja es contemplava als textos vigents en les Ordenances Fiscals
vigents per al 2015 i 2016, per tant, el que s‘ha realitzat és una reubicació, no és
una introducció ex novo.
Per altra banda, en el dictamen del TEALH emès per a les Ordenances Fiscals pel
2015, inclús, en la redacció de l‘Ordenança d‘aquell moment, s‘indicava que els
quioscos de l‘ONCE ja restaven no subjectes a la taxa per trobar-se compresos dins
l‘àmbit d‘aplicació de la norma general de subjecció. Aquesta norma general
establia la no subjecció quan les activitats s‘organitzin i realitzin per entitats o
associacions sense ànim de lucre‖.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa la no estimació
de la present al·legació.
L’al·legació 17 Taxa ús privatiu, relativa a l’Article 6 (Tarifes), proposa:
- La modificació de les taxes per ús privatiu de la via pública, aplicant-se barems, en
funció de la zona d‘explotació, m2. etc., facturació. La idea és aplicar certes
mesures per donar progressivitat a les taxes.‖
Resposta:
Cal assenyalar que les tarifes de les taxes de referència s‘adopten a la vista dels
informes tècnic – econòmics que figuren a l‘expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
En aquest cas, es pot indicar que ja s‘introdueix un factor de progressivitat, com és
la superfície (m2).
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic
– econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.
VIII. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.14
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS
MUNICIPALS DE SALUT
L’al·legació 7 Taxa serveis salut, dos apartats, relativa a l’Article 6 (Tarifes),
proposen:
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- En el punt 4.1 de les tarifes (atorgament o renovació llicència per tinença gossos
potencialment perillosos): ―l‘increment del 4 %‖
- En el punt 2.1 tarifes (Índex Langelier i Ryzar): Tota vegada que no està motivat
als informes tècnic - econòmics l‘increment de 0,00 € pel 2016 a 21,32 € pel 2017,
es proposa que s‘apliqui un increment com la mitja o per sobre de la mitja però
motivat.
Resposta:
En general, cal assenyalar que les tarifes de les taxes de referència s‘adopten a la
vista dels informes – econòmics que figuren a l‘expedient, en els quals es posen de
manifest el valor de mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
En el supòsit del punt 4.1., relatiu al gossos potencialment perillosos, hem de tenir
en compte el què s‘estableix a l‘article 24.2 del TRLRHL: ―(...) l‘import de les taxes
per la prestació d‘un servei o per a la realització d‘una activitat no podrà excedir, en
el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o activitat de què es tracti o, en el
seu defecte, del valor de la prestació rebuda‖. Igualment, es pot indicar que l‘import
de la taxa per a l‘atorgament de la llicència de gossos perillosos, es un preu que es
troba en la banda (alta) del que s‘estableix en municipis equiparables.
En el supòsit del punt 2.1. referit a l‘import de ―l‘índex Langelier i Ryzar‖, s‘ha
d‘aclarir que, és un servei molt puntual que fins ara no s‘havia prestat, i, per això,
figurava a l‘Ordenança fiscal pel 2016, amb un import de 0,00 €, però que es preveu
que pugui haver-hi alguna petició aquest any vinent 2017, per això, en l‘informe
tècnic – econòmic hi figura l‘import del cost d‘aquest servei que hagués correspost
al 2016 (20,91 €) amb l‘increment mig global del 2 % pel 2017, amb el resultat
d‘aquests 21,32 €. Es pot comentar també, a títol de comparança de preus que
aquest import està en la línia del que es demana en altres laboratoris de similars
característiques que el nostre.
En conclusió, les quotes de les taxes s’adopten a la vista dels informes tècnic
– econòmics, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la
previsible cobertura del cost dels serveis, motiu pel qual es proposa
desestimar la present reclamació.
IX. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15
REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS
MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC PER
L’EXERCICI DEL COMERÇ
L’al·legació 8 Taxa serveis mercats, primera part, relativa a l’Article 6 (Tarifes),
proposa:
- En els punts 6.1.2.1 i 6.1.2.4: assumir les recomanacions del TEALH sobre ―les
taxes per tramitacions d‘expedients‖, especialment l‘apartat 6.1.2.4. on es barregen
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preceptes que corresponen a les OOFF de l‘ICIO i la taxa per prestació de serveis
municipals d‘Urbanisme.
Resposta:
En general, pel que fa als imports, cal assenyalar que les tarifes de les taxes de
referència s‘adopten a la vista dels informes tècnic – econòmics que figuren a
l‘expedient, en els quals es posen de manifest el valor de mercat o la previsible
cobertura del cost dels respectius serveis.
Pel que fa al contingut d‘aquests punts, si s‘observa el contingut que figura a l‘acord
del Ple d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions de les
Ordenances Fiscals per el 2017, contra el que es presenten aquestes al·legacions,
ja recull les recomanacions del TEALH que es diu en la present reclamació que
s‘està responent. A la pàgina 48 de l‘esmentat acord del Ple, figura la
reestructuració als punts 6.1.2.1 a 6.1.2.3. d‘acord amb les esmentades
recomanacions del TEALH, i, per tant, ja no hi consta cap referència a l‘ICIO ni als
expedients de permisos d‘obres.
En general, cal tenir en compte que aquestes al·legacions i reclamacions es
presenten contra l‘acord del Ple d‘aprovació provisional de les modificacions de les
Ordenances fiscals per el 2017.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, es proposa la desestimació
de la present al·legació.
L’al·legació 8 Taxa serveis mercats, segona part, relativa altres punts de
l’Article 6 (Tarifes) i l’Article 7 (Tramitació d’expedients per prestació de
serveis en el Mercats municipals), proposa:
- Assumir les recomanacions de redactat i conceptes (sobre m2/dia; expressions
com ―sense conveni‖, art. 7 ....) –pàg. 169Resposta:
- Expressions com ―sense conveni‖: A títol d‘aclariment, s‘esmenta que, en el punt
6.2.1.4. la justificació del perquè s‘ha suprimit l‘expressió ―sense conveni‖, és
perquè no es dóna cap situació de conveni amb cap dels subjectes passius que
puguin optar a aquests tipus de mercats ocasionals.
- Article 7: Es suposa que l‘al·legació es refereix a la menció que feia el TEALH de
la supressió de l‘aplicació del coeficient corrector de l‘1.2 a la parada d‘ous núm.
191 del Mercat de Collblanc. De fet, tot i que el TEALH diu que no està
contemplada, aquesta supressió si que constava ja en la Memòria de la proposta de
modificació de les ordenances fiscals per a l‘any 2017, presentada al TEALH.
Potser va dur a aquesta conclusió al TEALH, el fet que es va explicitar en un
paràgraf, enlloc de posar tota la taula de coeficients correctors. Per suposat,
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aquesta supressió del coeficient, consta, com a modificació de l‘apartat 7.6, en
l‘acord del Ple d‘aprovació provisional de les modificacions de les Ordenances
Fiscals per el 2017.
- Sobre m2/dia: L‘al·legació esmenta l‘expressió ―m2/dia‖, sense explicitar res més.
En aquest cas, s‘ha observat que el TEALH recomana revisar aquesta expressió
―m2/dia‖ de l‘enunciat de l‘apartat 6.2.2., tota vegada que dins de l‘apartat hi ha un
supòsit en el que no es té en compte els m2., i, en l‘acord del Ple d‘aprovació
provisional, per error, no s‘ha esmentat la supressió de l‘expressió m2.. Per tant,
aprofitem aquesta al·legació, per a fer la rectificació corresponent, estimant en part
la mateixa en el sentit que la resta d‘expressions que s‘al·leguen ja figuren en
l‘acord del Ple d‘aprovació provisional contra el que es presenten aquestes
reclamacions.
En conclusió, per tal d’esmenar l’error observat en l’apartat 6.2.2.
corresponent a l’article 6 (tarifes), es proposa:
- Estimar en part l’al·legació 8, segona part, relativa a la modificació de
l’apartat 6.2.2. en el que s’ha de suprimir l’expressió de “m2”
- Desestimar la resta de l’al·legació 8, segona part, tota vegada que les
expressions esmentades ja figuren a l’acord del Ple d’aprovació de les
modificacions de les ordenances fiscals per al 2017, contra el que es
presenten aquestes reclamacions.

X. ORDENANÇA NÚM. 3.01 CONTRIBUCIONS ESPECIALS
L’al·legació 16 relativa a l’Article 9, proposa:
- ―L‘increment d‘un 4 %.‖
Resposta:
Cal assenyalar que l‘Ordenança Fiscal núm. 3.01 reguladora de les contribucions
especials no forma part de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016,
d‘aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
No obstant, es pot indicar que l‘article 9 d‘aquesta ordenança fiscal de
Contribucions especials ja estableix que ―La corporació municipal determinarà en
l'acord d'ordenació respectiu el percentatge del cost de l'obra que suportat per
aquesta corporació i que constitueixi, en cada cas concret, la base imposable de la
contribució especial de què es tracti, sempre amb el límit del 90 %‖ del cost de
l‘obra. En conseqüència, tal com preveu el TRLRHL, ―L‘exacció de les contribucions
especials precisarà la prèvia adopció de l‘acord de imposició en cada cas concret‖.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present reclamació.
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VISTA la reclamació presentada per Urbs Iudex et Causidicus, S.A. (URBICSA)
amb NIF A63263388 i amb domicili a efectes de notificacions a l‘Avinguda Carrilet,
3, planta 11 de l‘Hospitalet de Llobregat, codi postal 08902, que en síntesi és la
següent:
AL·LEGACIÓ REFERENT A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01 REGULADORA
DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació de l’IBI relativa a l’apartat 4 de l’Article 10 (Quota i tipus de
gravamen), proposa:
―(...) Que en l‘acord d‘aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals
pel 2017 (...) l‘Ajuntament, de forma injustificada i insòlita, ha proposat modificar
novament l‘apartat 4 de l‘article 10 de l‘Ordenança Fiscal 1.01 reguladora de l‘IBI,
reduint el citat llindar de 150.000.000 € a 100.000.000 € i incrementant el tipus
impositiu diferenciat del 0,9637 % fins al 0,9926 %.
La modificació que es planteja no ve justificada per cap criteri econòmic o jurídic i el
seu únic objectiu és el d‘assegurar l‘aplicació del tipus de l‘IBI incrementat a la finca
(...).
Que aquesta tan arbitraria actuació hauria de concloure en l‘anul·lació de la
modificació proposada pel 2017 i es que una actuació com la descrita, en la que
l‘adaptació de la normativa no té altre raó de ser que la de gravar a un concret
subjecte passiu, clarament vulnera els principis constitucionals del dret tributari i
conculca, a més a més, els principis bàsics rectors de l‘activitat administrativa, com
són el de bona fe i el de la confiança legítima.‖
Resposta:
Cal indicar que, en general, l‘ordenació de tributs, així com l‘establiment del tipus
impositius del mateixos, s‘emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària de
les entitats locals, i, es desenvolupa d‘acord amb el principi constitucional de
l‘autonomia financera d‘aquestes entitats locals.
L‘exercici d‘aquestes potestats forma part de l‘activitat discrecional de
l‘Administració que, dins els límits establerts a l‘article 72 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març (TRLRHL), pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient als
interessos municipals.
Així mateix, en el dictamen del Tribunal Econòmic Administratiu de l‘Hospitalet de
Llobregat (TEALH), emès en data 20 de setembre de 2016, s‘indica que la
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modificació que inclou, tant la reducció dels llindars de valor cadastral mínim de
determinats usos, concretament, dels usos de magatzem - estacionament,
comercial, oci - hostaleria i edificis singulars, com l‘increment del tipus de gravamen
diferenciat per als béns immobles de naturalesa urbana atenent els usos,
―s‘emmarca en l‘exercici de la potestat normativa tributària de l‘Ajuntament, com a
manifestació de l‘autonomia local (art. 137 i 142 CE) i amb ple respecte del principi
de reserva de llei en matèria tributària (arts. 31.3 i 131.3 CE). Concretament les
modificacions que es proposen es troben emparades per la previsió continguda per
l‘article 72.4 del TRLRHL.‖
En conclusió, el contingut al què es refereix aquesta reclamació està emparat
amb el que estableix l’article 72 del TRLRHL, motiu pel qual es proposa
desestimar la present al·legació.

VISTES les reclamacions presentades pel Sr. Khristian Giménez Márquez, com a
regidor del Grup Municipal de la CUP – Poble Actiu a l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de
Llobregat, que en síntesi, són les següents:

Amb caràcter previ, cal assenyalar que, determinats continguts de les propostes
presentades en aquestes al·legacions, podran ser analitzades per tal d‘estudiar la
seva incorporació, sempre que la normativa ho permeti, en l‘expedient de proposta
de modificacions de les ordenances fiscals del proper exercici.
I. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.01
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES:
L’al·legació núm. 1.1. IBI Esmena general, relativa a l’apartat 4 de l’article 10
(Quota i tipus de gravamen), proposa:
-

―Incrementar
el
tipus
impositiu
dels
usos
no
residencials
(Magatzem/estacionament, Comercial, industrial. Oci i Hostaleria, Oficines i
Edificis Singulars), aplicant un coeficient de l‘1,06 per tipus diferenciat, al 10
% del càrrecs més elevats i agafant com a criteri un valor cadastral mínim de
350.000 €‖

Resposta:
Cal indicar que, en general, l‘ordenació de tributs, així com l‘establiment del tipus
impositius del mateixos, s‘emmarca dins de la potestat tributària i reglamentària de
les entitats locals, i, es desenvolupa d‘acord amb el principi constitucional de
l‘autonomia financera d‘aquestes entitats locals.
L‘exercici d‘aquestes potestats forma part de l‘activitat discrecional de
l‘Administració que, dins els límits establerts a l‘article 72 del Text Refós de la Llei
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Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març (TRLRHL), pot establir la pressió fiscal que sigui més convenient als
interessos municipals.
En conclusió, el contingut al què es refereix aquesta reclamació forma part de
l’autonomia financera de les Entitats locals, motiu pel qual es proposa no
estimar la present al·legació.
L’al·legació núm. 1.2. IBI Esmena sobre el reglament de pisos buits, relativa a
l’article 11 (Habitatges desocupats), proposa:
-

―Desenvolupar un reglament que permeti establir una càrrega superior a la
multi propietat, creuant les dades d‘empadronament ( que són d‘accés
municipal) amb un recàrrec del 50% sobre el segon habitatge i successius,
així com aquells que tinguin la condició de pisos turístics.‖

Resposta:
L‘article 11 d‘aquesta ordenança fiscal no forma part de l‘acord del Ple de
l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions
de les ordenances fiscals per a 2017.
De tota manera, es pot indicar que l‘article 72.4, últim paràgraf, del TRLRHL
estableix la possibilitat d‘un recàrrec per immobles urbans d‘ús residencial
desocupats amb caràcter permanent. En aquest sentit, la jurisprudència ha establert
la necessitat d‘un desenvolupament reglamentari a nivell estatal, a hores d‘ara
pendent de realitzar.
Es pot indicar que l‘Ajuntament fa actuacions encaminades a la intermediació, a
través de l‘Oficina Municipal de l‘Habitatge, entre entitats bancàries i persones
afectades.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així
mateix, s’indica, a més a més, que per a l’aplicació d’aquest recàrrec és
necessari el seu desenvolupament reglamentari estatal, que a hores d’ara
resta pendent de realitzar.
L’al·legació núm. 1.3. IBI
(Bonificacions), proposa:
-

Esmena

d’addició,

relativa

a

l’Article

7

―No aplicar cap tipus de bonificació ni subvenció en el pagament de l‘IBI als
propietaris de més d‘un immoble residencial.‖

Resposta:
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Pel que fa a aquesta al·legació, el contingut de la qual fa referència a l‘article 7 que
regula les bonificacions, cal indicar que aquest article núm. 7 no forma part de
l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de
les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
També, cal assenyalar que la normativa de les subvencions de l‘Ajuntament no és
objecte de regulació en les Ordenances Fiscals, sinó que ha de seguir-se el
procediment previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
(LGS) i al capítol I del títol III del Reglament d‘obres i serveis (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent Ordenança general reguladora
de la concessió de subvencions de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, així com tampoc la regulació de les subvencions es matèria prevista
a les ordenances fiscals, motius pels quals es proposa desestimar la present
reclamació.
L’al·legació núm. 1.4. IBI Esmena d’addició per limitar percentatge subvenció
a les famílies nombroses, relativa a l’apartat 3 de l’Article 7 (Bonificacions),
proposa:
-

―Establir una taula de limitacions de percentatges de les subvencions a les
famílies nombroses, sota criteris de renda de la unitat familiar.‖

Resposta:
Entenem que l‘al·legació vol dir ―Establir una taula de limitacions de percentatges
de les ―bonificacions‖ a les famílies nombroses (...).
Pel que fa a aquesta al·legació, el contingut de la qual fa referència a l‘article 7 que
regula les bonificacions, cal indicar que aquest article núm. 7 no forma part de
l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de
les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
A títol d‘aclariment, es pot assenyalar que la bonificació a les famílies nombroses
està prevista, com a bonificació potestativa, a l‘article 74.4 del TRLRHL.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa no estimar la present reclamació. Sense
perjudici que es pugui estudiar la seva incorporació, sempre que la normativa
ho permeti, en l’expedient de proposta de modificacions de les ordenances
fiscals de propers exercicis.
L’al·legació núm. 1.5. IBI
(Bonificacions), proposa:

Esmena

d’addició,

relativa

a

l’Article

7
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―Es bonificarà/subvencionarà el 50% de la quota de l‘impost a persones amb
pocs recursos i/o amb risc d‘exclusió, considerant incloses dins d‘aquest
col·lectiu els subjectes passius els rendiments dels quals més els de les
persones que conviuen amb ells no sigui superior al IRSC (Índex de Renda
disponible per unitat familiar basat en les dades d‘evolució a Catalunya).
El seu atorgament estarà subjecte a l‘acreditació de l‘anterior situació.‖
-

Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, el contingut de la qual fa referència a l‘article 7 que
regula les bonificacions, cal indicar que aquest article núm. 7 no forma part de
l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de
les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
Tot i això, a títol d‘aclariment, s‘assenyala que, de conformitat amb l‘article 9.1 del
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els
expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l‘aplicació
dels tractats internacionals.
Per altre banda, com ja també hem assenyalat, pel que fa a la normativa de les
subvencions de l‘Ajuntament, que es contempla a les ―Bases i Convocatòria per a la
Concessió d‘ajuts per a persones amb escassa capacitat econòmica‖ no és objecte
de regulació en les Ordenances Fiscals, sinó que ha de seguir-se el procediment
previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions (LGS) i al
capítol I del títol III del Reglament d‘obres i serveis (ROAS), aprovat per Decret
179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent Ordenança general reguladora de la
concessió de subvencions de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
En conclusió, aquesta al·legació no fa referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa no estimar la present reclamació. Així
mateix, s’indica que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals. Sense perjudici que es puguin
fer altres actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
Les al·legacions núms. 1.6. i 1.7. IBI Esmenes d’addició, relatives a l’Arjticle 7
(Bonificacions), proposen:
-

1.6. ―Bonificació del 50% de la quota de l‘impost a aquells immobles inscrits
en la borsa de lloguer de l‘Oficina Local d‘Habitatge.‖

-

1.7. ―Bonificació de l‘IBI del 100% per les persones que acreditin que cobren
el PIRMI.‖

Resposta:
Pel que fa a aquestes al·legacions, el contingut de les quals fa referència a l‘article
7 que regula les bonificacions, cal indicar que aquest article núm. 7 no forma part de
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l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de
les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
Tot i això, s‘indica, que d‘acord amb l‘article 9.1 del TRLRHL, no es poden
reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els expressament
previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l‘aplicació dels tractats
internacionals.
En conclusió, aquestes al·legacions no fan referència al contingut de l’acord
adoptat, motiu pel qual es proposa desestimar les presents reclamacions. Així
mateix, s’indica que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els
establerts a les lleis o tractats internacionals. Sense perjudici que es puguin
fer altres actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
L’al·legació núm. 1.8. IBI
(Bonificacions), proposa:
-

Esmena

d’addició,

relativa

a

l’Article

7

―Equiparació de totes les bonificacions/subvencions de l‘IBI a les famílies
monoparentals en els mateixos termes que les famílies nombroses, i en
ambdós casos establir trams o no aplicació de les mateixes en funció de la
renda.‖

Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, el contingut de la qual fa referència a l‘article 7 que
regula les bonificacions, cal indicar que aquest article núm. 7 no forma part de
l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de
les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
Tot i això, s‘assenyala, a títol d‘aclariment, que d‘acord amb l‘article 9.1 del
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els
expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l‘aplicació
dels tractats internacionals.
No obstant, també s‘informa que hi ha determinades ajudes a famílies
monoparentals que estan incloses, amb subjecció a les condicions que
s‘estableixen a les vigents ―Bases i convocatòria per a la concessió d‘ajuts per a
persones amb escassa capacitat econòmica‖.
Pel que fa a les subvencions de l‘Ajuntament, podem indicar que la seva creació i
regulació no és objecte de regulació en les OOFF, sinó que ha de seguir-se el
procediment previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
(LGS) i al capítol I del títol III del Reglament d‘obres i serveis (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent Ordenança general reguladora
de la concessió de subvencions de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
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En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació. Així mateix,
s’indica, que no es poden reconèixer altres beneficis fiscals que els establerts
a les lleis o tractats internacionals. Igualment, sense perjudici que
l’Ajuntament de l’Hospitalet contempla determinats ajuts per escassa
capacitat econòmica als que es poden acollir les famílies monoparentals, en
les condicions que s’estableixen.
L’al·legació núm. 1.9. IBI
(Bonificacions), proposa:

Esmena

d’addició,

relativa

a

l’Article

7

- ―Establir bonificació del 50% per habitatges que afavoreixin l‘eficiència energètica
(classificació energètica, energies renovables etc.).‖
Resposta:
Pel que fa a aquesta al·legació, el contingut de la qual fa referència a l‘article 7 que
regula les bonificacions, cal indicar que aquest article núm. 7 no forma part de
l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de
les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
II. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.02
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES:
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.02 no ha estat modificada per el 2017.
L’Al·legació 3.1. IAE Introducció del criteri de responsabilitat social, relativa a
l’Article 4 (Bonificacions i reduccions) proposa:
- ―Ja que la Llei d‘Hisendes Locals no preveu la possibilitat de posar recàrrecs i que,
a més, la recaptació només afecta a les empreses que facturen per sobre del milió
d‘euros, la proposta aniria en la línia/objectius de bonificar/subvencionar aquelles
empreses que garanteixin aspectes de responsabilitat social.
- No reducció de plantilla en terminis establerts
- Percentatge de contractació amb col·lectius d‘inserció
- Percentatge de contractació a col·lectius amb risc d‘exclusió laboral (aturats de
llarga durada, per raons discriminatòries, de gènere, origen, etc.)
- Emprenedoria responsable amb criteris de contractació amb equitat de gènere,
persones amb limitacions funcionals, etc.‖
Resposta:
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Cal assenyalar que l‘Ordenança Fiscal núm. 1.02 reguladora de l‘Impost sobre
Activitats Econòmiques (IAE) no forma part de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11
d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de les modificacions de les ordenances
fiscals per a 2017.
Pel que fa a la menció de ―subvencions‖, com hem anat indicant, la seva creació i
regulació no és objecte de regulació en les OOFF, sinó que ha de seguir-se el
procediment previst a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de Subvencions
(LGS) i al capítol I del títol III del Reglament d‘obres i serveis (ROAS), aprovat per
Decret 179/1995, de 13 de juny, així com a la vigent Ordenança general reguladora
de la concessió de subvencions de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa no estimar la present al·legació. Sense perjudici
que es puguin fer actuacions de política social per part de l’Ajuntament.
III. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.03
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS
TERRENYS DE NATURALESA URBANA
Aquesta Ordenança Fiscal núm. 1.03 no ha estat modificada per el 2017.
L’Al·legació 4.1 IIVTNU Esmena d’addició, relativa a l’Article 8 (Percentatge
anual), proposa:
- ―Aplicar la part variable de l‘Impost per trams gravant un tipus més alt als
habitatges en els quals la compra-venda es doni en un període inferior a 5 anys, per
així evitat l‘especulació del sector immobiliari.‖
Resposta:
Cal assenyalar que l‘Ordenança Fiscal núm. 1.03 reguladora de l‘Impost sobre
l‘Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU) no forma part de
l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de
les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
IV. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.05
REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA:
L’Al·legació 2.1. IVTM Eliminar la bonificació, relativa a l’Apartat 8 de l’Article
6 (Exempcions i bonificacions), proposa:
- ―Als vehicles històrics, oficials i de caràcter diplomàtic.
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Pensem que no té cap sentit bonificar la tinença d‘un bé que no és de primera
necessitat.‖
Resposta:
Cal assenyalar que l‘apartat 8 de l‘Article 6 de l‘Ordenança Fiscal núm. 1.05
reguladora de l‘Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) no forma part de
l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació provisional de
les modificacions de les ordenances fiscals per a 2017.
No obstant, en el supòsit dels vehicles oficials i de caràcter diplomàtic, cal tenir en
compte la regulació de les exempcions que s‘estableix a l‘article 93.1.a) i b) del
TRLRHL.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.
L’Al·legació 2.2 Esmena d’addició, relativa a l’Article 6 (Exempcions i
bonificacions), proposa:
-

―Afegir criteris i variables de cost (criteris socials), emissions i d‘antiguitat
(criteri ambiental).‖

Resposta:
Entenem que l‘al·legació es refereix a la possibilitat d‘establir bonificacions atenent
a criteris socials i a criteris ambientals, incloent-hi o referint-se, en aquest últim cas,
a emissions i antiguitat.
Tota vegada que la menció ―criteris socials‖ és molt amplia, es pot assenyalar que,
actualment, per exemple, ja figura, una exempció aplicable als vehicles per
persones de mobilitat reduïda o per els discapacitats.
Tanmateix hem de recordar que, en general, i de conformitat amb l‘article 9.1 del
TRLRHL, no es poden reconèixer altres beneficis fiscals en els tributs locals que els
expressament previstos a les normes amb rang de llei o els derivats de l‘aplicació
dels tractats internacionals.
Pel que fa a bonificacions segons ―criteris ambientals‖, s‘ha de posar de manifest
que, en l‘acord del Ple de l‘Ajuntament d‘11 d‘octubre, d‘aprovació provisional de les
modificacions de les ordenances fiscals per a 2017, ja es recull la modificació de
l‘apartat 9 de l‘article 6, tenint en compte les tipologies de motor i combustible, les
emissions de NOx i les de CO2. El contingut d‘aquesta modificació, tal com s‘ha
proposat, està emmarcada en el Pla d‘Accions per a la Millora de la Qualitat de
l‘Aire de l‘Hospitalet (redacció de desembre de 2015).
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Igualment es recull la proposta de l‘Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)
d‘inclusió d‘articles a les Ordenances Municipals per afavorir l‘ús del vehicle de
baixes emissions, que es centre en els vehicles que gaudeixen del distintiu ―zero
emissions‖, híbrids endollables, etc., establint les bonificacions del 75 % i del 50 %.
En conclusió, d’acord amb els motius exposats, i tenint en compte, que pel
que fa als criteris ambientals, la modificació de l’apartat 9 de l’article 6, que
figura a l’acord d’11 d’octubre, està emmarcada en el Pla d’Accions per a la
Millora de la Qualitat de l’Aire de l’Hospitalet, així com també recull la
proposta de l’AMB per afavorir l’ús del vehicle de baixes emissions, són els
motius pels quals es proposa la no estimació d’aquesta reclamació.
V. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.11
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DE LA VIA
PÚBLICA.
L’Al·legació 5.3. Taxa aprofitament via pública, Esmena d’addició, relativa a
l’Article 9 (Tarifes), proposa:

-

―Crear una taxa per l‘ús privatiu de l‘espai públic reservat per aparcament
d‘autocars, de taxis, etc (Fira de Barcelona, Centres d‘ensenyament privats,
etc.).‖

Resposta:
L‘Ordenança Fiscal núm. 2.11 reguladora de la taxa per aprofitament especial de la
via pública, estableix la tarifa 2 que grava ―la reserva d‘estacionament en la via
pública‖, dins d‘aquesta tarifa, en l‘apartat 2.1. es recullen ―les reserves especials
en la via pública per a parada de principi o final de línies regulars d‘autocars,
reserves d‘ambulàncies davant de serveis sanitaris d‘urgència, reserves
d‘estacionament per a vehicles verds compartits, estacionaments concedits a
hotels, reserves d‘estacionament davant d‘obres de construcció, reforma o enderroc
d‘immobles i altres reserves d‘estacionament que es puguin autoritzar d‘acord amb
la normativa vigent‖.
Per tant, en la regulació de les tarifes s‘estableix la quota per a determinades
reserves d‘estacionament, com les d‘autocars, i a més a més hi ha la menció
genèrica final de ―reserves d‘estacionament que es puguin autoritzar d‘acord amb la
normativa vigent‖.
En conclusió, tota vegada que les tarifes recullen les reserves
d’estacionament, i amb la menció final de “reserves d’estacionament que es
puguin autoritzar d’acord amb la normativa vigent”, es proposa desestimar la
present al·legació.

…/…

96

VI. AL·LEGACIONS REFERENTS A L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.13
REGULADORA DE LA TAXA PER LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA O
L’APROFITAMENT DEL SÒL, VOL I SUBSÒL DE LA VIA PÚBLICA.
L’Al·legació 5.1. Taxa utilització privativa, Esmena d’addició, relativa a l’article
8 (Tarifes), proposa :
-

―Crear una taxa per instal·lació de Caixers Automàtics en les façanes dels
immobles amb accés directe des de la via pública, per aprofitament especial
del domini públic.‖

Resposta:
L‘Ordenança Fiscal núm. 2.13 reguladora de la taxa per la utilització privativa o
l‘aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública, estableix a la tarifa 1 que grava
―l‘ús comú especial‖, l‘apartat 1.1. que engloba ―les activitats comercials i industrials
i elements annexos‖, dins del qual, s‘assenyala el punt 1.1.1. que classifica ―els
aparells automàtics de venda, prestació de serveis i recreatius‖ i a la lletra A. hi
figura la quantitat que, en concepte de taxa, s‘estableix per a les bàscules
automàtiques, aparells distribuïdors de gasolina, aparells de venda automàtica,
caixers automàtics, aparells recreatius infantils o altres similars‖.
Per tant, en la regulació de les tarifes s‘estableix la quota per als caixers
automàtics, raó per la qual procedeix la desestimació de l‘al·legació.
En conclusió, tota vegada que les tarifes recullen els caixers automàtics, es
proposa desestimar la present al·legació.
L’Al·legació 5.2. Taxa utilització privativa, Esmena d’addició, relativa a l’article
8 (Tarifes), proposa :
-

―Crear una taxa per ocupació de voreres en via pública per accessos per
acciones comercials (Fira de Barcelona, Grans Superfícies Comercials,
etc.)‖

Resposta:
Aquesta taxa no forma part de l‘acord del Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de
2016, d‘aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a
2017.
En conclusió, la reclamació no fa referència al contingut de l’acord adoptat,
motiu pel qual es proposa desestimar la present al·legació.

VII. AL·LEGACIÓ ESMENA GENÈRICA REFERENT A TAXES MUNICIPALS
L’al·legació 6.1. Esmenes d’addició, relativa a les taxes municipals, proposa:
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―Incrementar totes les taxes un 3%, conjuntament amb un sistema de tarifació social
progressiva per raons socioeconòmiques.
D‘aquesta manera no es busca només facilitar les exempcions, subvencions o
bonificacions a les rendes baixes, sinó gravar a les rendes altes i assignar un criteri
de progressivitat que faci que s‘aculli a més gent sense disminuir la capacitat
recaptatòria.
Amb l‘aplicació d‘aquests barems s‘ha d‘estandarditzar l‘índex de referència i fer-ho
homogeni per a totes les bonificacions de totes les taxes per minimitzar el cost i els
recursos per gestionar-ho eficaçment.
Per tant, s‘hauria d‘establir la fórmula per calcular la renda disponible i contraposarho a l‘IRSC (l‘index de referència sobre renda-cost de vida a Catalunya).
Ingressos unitat familiar - Despeses habitatge (màx 7.200 €/any)
Renda disponible = ------------------------------------------------------------------------------------Nombre de membre de la unitat familiar
Renda disponible
Fins al 70% de l‘IRSC
Fins al 80% de l‘IRSC
Fins al 90% de l‘IRSC
Fins al 105% de l‘IRSC
Fins al 120% de l‘IRSC
Fins al 140% de l‘IRSC

% de Bonificació
80% de reducció
70% de reducció
60% de reducció
50% de reducció
40% de reducció
30% de reducció

Resposta:
Responem en aquest expedient d‘aprovació provisional de les modificacions de les
ordenances fiscals a les al·legacions relatives a les taxes, tota vegada que les
al·legacions relatives als preus públics es contesten en l‘expedient corresponent a
l‘aprovació inicial de les modificacions dels preus públics.
Pel que fa, doncs, a la quantia de les taxes que s‘han modificat, cal indicar que les
tarifes de les taxes de referència s‘adopten a la vista dels informes tècnic econòmics que figuren a l‘expedient, en els quals es posen de manifest el valor de
mercat o la previsible cobertura del cost dels respectius serveis.
També s‘assenyala que, en general, l‘ordenació dels tributs s‘emmarca dins de la
potestat tributària i reglamentària de les entitats locals, i, es desenvolupa d‘acord
amb el principi constitucional de l‘autonomia financera d‘aquestes entitats locals.
En aquest sentit, tal com s‘expressa a la memòria de modificació de les ordenances
fiscals pel 2017, que figura a l‘expedient, s‘indica que, pel que fa a l‘exercici 2017,
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en el supòsit de les taxes, es proposa un increment de les tarifes del 2 % anual.
Aquest percentatge es refereix a la mitjana global, de manera que l‘aplicació
concreta a cada taxa ha de realitzar-se de forma singularitzada, tenint molt present
l‘impacte social del servei concret a que es refereix la taxa.
En conclusió, el contingut d’aquesta reclamació forma part de l’autonomia
financera de les Entitats locals, motiu pel qual es proposa la no estimació de
les presents al·legacions. Sense perjudici que aquestes al·legacions puguin
ser analitzades per tal d’estudiar la seva incorporació, sempre que la
normativa ho permeti, en l’expedient de la proposta de modificacions de les
ordenances fiscals del proper exercici.
ATÈS que l‘òrgan competent per a la resolució de les reclamacions presentades i
per l‘adopció dels acords definitius que escaiguin és el Ple de l‘Ajuntament, d‘acord
amb l‘article 17.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL).
ATÈS que caldrà informe previ de l‘interventor d‘acord amb el que disposa l‘article
214.2.a) del TRLRHL.
VIST l‘informe jurídic i la documentació que consta a l‘expedient.
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.- ESTIMAR PARCIALMENT les al·legacions formulades per part de la
Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu del grup municipal d‘ICVEUiA-PIRATES-E a l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat, relatives a les
modificacions de les següents ordenances fiscals aprovades amb caràcter
provisional, pel Ple Municipal, en sessió celebrada l‘11 d‘octubre de 2016:
- La modificació de la quota de l‘apartat 2.4 de l‘article 6.1 de l‘Ordenança Fiscal
núm. 2.05 reguladora de la taxa per retirada de vehicles i contenidors de la via
pública, immobilització per procediments mecànics i dipòsit.
- La modificació de l‘apartat 6.2.2. de l‘article 6 de l‘Ordenança Fiscal núm. 2.15
reguladora de la taxa per la prestació de serveis en els mercats municipals i per
l‘ocupació del domini públic per l‘exercici del comerç.
SEGON.- RECTIFICAR les modificacions de les Ordenances Fiscals núm. 2.05
reguladora de la taxa per retirada de vehicles i contenidors de la via pública,
immobilització per procediments mecànics i dipòsit, i, núm. 2.15 reguladora de la
taxa per la prestació de serveis en els mercats municipals i per l‘ocupació del
domini públic per l‘exercici del comerç, ambdues pel 2017, que figuren a l‘acord del
Ple Municipal, adoptat en sessió celebrada el dia 11 d‘octubre de 2016, d‘aprovació
provisional, amb el següent contingut:
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I. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.05, REGULADORA DE LA TAXA PER
RETIRADA DE VEHICLES I CONTENIDORS DE LA VIA PÚBLICA,
IMMOBILITZACIÓ PER PROCEDIMENTS MECÀNICS I DIPÒSIT:
- Rectificar la quota de l‘apartat 2.4 de l‘article 6.1, amb el següent contingut:
―2. Estada en el dipòsit municipal:

Tarifa per custòdia

(...)
2.4. Camions amb tonatge des de
3.000kg fins a 7.500 kg
(...)

Hora o
fracció
a partir 5º
hora
Euros

Dia
Màxim 10
hores

Mes
màxim 10
dies

Euros

Euros

(...)

(,,,)

220,72‖

II. ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2.15 REGULADORA DE LA TAXA PER LA
PRESTACIÓ DE SERVEIS EN ELS MERCATS MUNICIPALS I PER L’OCUPACIÓ
DEL DOMINI PÚBLIC PER L’EXERCICI DEL COMERÇ:
- Rectificar l‘apartat 6.2.2., corresponent a l‘article 6, amb el següent contingut:
―6.2.2. En els llocs de venda per desenvolupament d‘activitats de promoció de
productes. Per l‘autorització municipal, per aquest concepte, es pagaran per dia els
següents drets:‖
TERCER.- DESESTIMAR:
1) Les al·legacions formulades a les Ordenances fiscals per part de:
- Sr. Javier M. Hermosin, com a portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat.
- Sr. Jordi Monrós Ibañez, com a portaveu del Grup Polític de Convergència i UnióPDECAT a l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat.
- Urbs Iudex et Causidicus, S.A. (URBICSA) amb NIF A63263388 i amb domicili a
efectes de notificacions a l‘Avinguda Carrilet, 3, planta 11 de l‘Hospitalet de
Llobregat, codi postal 08902.
- Sr. Khristian Giménez Márquez, com a regidor del Grup Municipal de la CUP –
Poble Actiu a l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat.
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2) La resta de les al·legacions formulades a les Ordenances fiscals per part de:
- Sra. Ana González Montes, com a regidora portaveu del grup municipal d‘ICVEUiA-PIRATES-E a l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat.
Totes aquestes al·legacions relatives als acords, d‘aprovació amb caràcter
provisional de les modificacions de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs
per al 2017, adoptats pel Ple Municipal, en sessió celebrada el dia 11 d‘octubre de
2016, amb les motivacions de la no estimació o la desestimació de les al·legacions,
de conformitat amb els fonaments continguts en els apartats anteriors d‘aquest
informe i que figuren a la part expositiva del propi acord.
QUART.- APROVAR DEFINITIVAMENT, per a la seva vigència a partir de l‘1 de
gener de 2017, les modificacions de les ordenances fiscals aprovades
provisionalment per acord de Ple de l‘Ajuntament, d‘11 d‘octubre de 2016, amb
l‘addició del que es contempla a l‘apartat segon d‘aquest acord.
CINQUÈ.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona els
anteriors acords i el text íntegre de les modificacions de les ordenances fiscals.

SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Intervenció General i a les persones
interessades i als representants dels grups polítics que han formulat les
reclamacions respectives.
ACORD 5.- RELATIU A DECLARAR NO SUBJECTES A LA TAXA DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 2017, APROVANT EL CORRESPONENT
PROJECTE DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS, DE DIFERENTS ACTIVITATS
EXERCIDES PER LES 3 SOCIETATS QUE ES DETALLEN A CONTINUACIÓ:
RATLLES I COPETS SL; TRANS RUBILLEDA SL; I COMPAÑIA ESPAÑOLA DE
AISLAMIENTOS SA.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
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Ramiro; i amb 1 vot en contra 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:

VISTOS els escrits presentats per les societats que es relacionen a continuació, en
els quals adjunten el Projecte de gestió integral de residus, i, sol·liciten que en base
als esmentats projectes, es consideri la no subjecció a la Taxa per la recollida
d‘escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pels locals i
activitats següents:
1) TRANS RUBILLEDA, SL, NIF XXXXXXXXX, núm. de Registre general d‘entrada
6444 i data 29 de gener de 2016, amb local situat al carrer Botànica 95 PB 02
d‘aquest municipi, on es realitza l‘activitat, classificada a l‘epígraf de l‘IAE 1
691.2, reparació d‘automòbils i bicicletes, amb una superfície, segons consta per
l‘esmentat tribut, de 909 m2.
2) RATLLES I COPETS, SL, NIF XXXXXXXXX, núm. de Registre general d‘entrada
39569 i data 1 de juliol de 2016, amb local situat al carrer Ciències 149 PB 01
d‘aquest municipi, on es realitza l‘activitat, classificada a l‘epígraf de l‘IAE 1
653.2, comerç a la menuda d‘aparells d‘ús domèstic, amb una superfície, segons
consta per l‘esmentat tribut, de 1.744 m2.
3) COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE AISLAMIENTOS, SA NIF XXXXXXXXX, núm. de
Registre general d‘entrada 49586 i data 6 de setembre de 2016, amb local situat
al carrer Cobalt 95 BS 01 d‘aquest municipi, on es realitza l‘activitat, classificada
a l‘epígraf de l‘IAE 1 617.4, comerç a l‘engròs de materials de la construcció,
amb una superfície, segons consta per l‘esmentat tribut, de 5.021 m2.
VISTOS els informes favorables emesos pel Cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient en relació als Projectes de gestió integral dels residus que han presentat
els interessats i que s‘adjunten al present expedient.
VIST que el Cap de Servei de Neteja i Medi Ambient també informa que
l‘Ajuntament no realitza la recollida de residus als locals i activitats assenyalats per
aquestes empreses i que l‘esmentada recollida de residus, segons certificats dels
gestors de residus aportats pels interessats, es realitza d‘acord amb la normativa
vigent.
ATÈS que, en virtut de l‘article 2, apartat 4, de l‘Ordenança Fiscal Municipal que
regula la Taxa per la recollida d‘escombraries del comerç, la indústria i les activitats
professionals, la declaració de no subjecció i el projecte de gestió haurà de ser
aprovat pel Ple de l‘Ajuntament i tindrà efectes en l‘exercici següent a la data de la
sol·licitud.
ATÈS que aquest mateix article també assenyala que el Ple de l‘ajuntament podrà
establir que anualment es presenti documentació que acrediti que es segueixen
complint els requisits que preveu la normativa de residus comercials.
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VIST que per tal de garantir en el futur la correcta aplicació del Projecte de gestió
integral de residus, és necessari que el productor dels residus aporti durant el mes
de desembre anterior a cada any al que es demana la consideració de no subjecció
a la taxa, la següent documentació:
- Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la recollida de
tots els residus que produeix amb un gestor de residus autoritzat.
- Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de recollida
de residus.
VIST l‘article 54 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, on, entre d‘altres, s‘estableix
que la persona titular d‘una activitat comercial entregarà els residus que generi a
una persona gestora autoritzada, o bé s‘acollirà al sistema de recollida i gestió de
l‘Ens local competent.
VIST l‘informe jurídic i proposta que consta a l‘expedient.
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.- DECLARAR a les empreses relacionades a continuació i amb efectivitat
des de l‘1 de gener de 2017 NO SUBJECTES a la Taxa per la Recollida
d‘Escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pels locals,
activitats i amb les dates d‘efectes esmentades, APROVANT els Projectes de
Gestió integral de residus d‘aquestes societats, informats favorablement pel Cap de
Servei de Neteja i Medi Ambient:
1) TRANS RUBILLEDA, SL, NIF XXXXXXXXX, amb local situat al carrer Botànica
95 PB 02 d‘aquest municipi, on es realitza l‘activitat, classificada a l‘epígraf de
l‘IAE 1 691.2, reparació d‘automòbils i bicicletes, amb una superfície, segons
consta per l‘esmentat tribut, de 909 m2.
2) RATLLES I COPETS, SL, NIF XXXXXXXXX, amb local situat al carrer Ciències
149 PB 01 d‘aquest municipi, on es realitza l‘activitat, classificada a l‘epígraf de
l‘IAE 1 653.2, comerç a la menuda d‘aparells d‘ús domèstic, amb una superfície,
segons consta per l‘esmentat tribut, de 1.744 m2.
3) COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE AISLAMIENTOS, SA NIF XXXXXXXXX, amb local
situat al carrer Cobalt 95 BS 01 d‘aquest municipi, on es realitza l‘activitat,
classificada a l‘epígraf de l‘IAE 1 617.4, comerç a l‘engròs de materials de la
construcció, amb una superfície, segons consta per l‘esmentat tribut, de 5.021
m2.
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SEGON.- REQUERIR a les empreses esmentades a l‘acord PRIMER, com a
productores de residus, per a l‘aplicació de la no subjecció per a l‘exercici 2018 i
successius, l‘aportació durant el mes de desembre de l‘any anterior a la
consideració de la no subjecció a la Taxa, la documentació següent:


Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la recollida de
tots els residus que produeix amb un gestor de residus autoritzat.



Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de recollida
de residus.

TERCER.- TRASLLADAR aquests acords a les empreses assenyalades a l‘acord
PRIMER, al director de l‘Òrgan de Gestió Tributària, a la directora de Serveis
d‘Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, al cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient, a la Intervenció General i a la Tresoreria municipal.
ACORD 6.- RELATIU A LA SOL·LICITUD D’EXCEPCIONAR QUE ELS
TITULARS DE DOS LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL DIRECTIU NO
OSTENTIN LA CONDICIÓ DE FUNCIONARI DE CARRERA.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 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; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 8 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; i dels representants
d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
VIST que l‘ordre del dia, de 7 de desembre de 2016, de la Junta de Govern Local
inclou la modificació del catàleg de Llocs de treball de personal directiu en el sentit
de modificar dos llocs de treball genèrics de Director/a de Serveis i denominar-los
Director/a de serveis de desenvolupament econòmic i ocupació, adscrit a l‘àrea de
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació i el lloc de treball
de Director/a de serveis de benestar i drets socials, adscrit a la Regidoria de Govern
de Benestar Social, Regidoria de Govern de Gent Gran i Igualtat i Regidoria Adjunta
Delegada de Sanitat i Salubritat Pública, així com l‘actualització del catàleg i
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l‘aprovació de les corresponents fitxes descriptives dels llocs de personal directiu,
en el que s‘inclou el lloc de Director/a del Gabinet de l‘Alcaldia.
ATÈS que l‘esmentat acord en la seva part dispositiva preveu sol·licitar al Ple de
l‘Ajuntament que autoritzi que els llocs directius de ―Director/a del Gabinet de
l‘Alcaldia‖ i ―Director/a de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació‖,
siguin coberts amb personal que tingui les titulacions exigides per a l‘exercici de la
funció directiva tot i que no siguin funcionaris de carrera.
ATÈS que l‘article 130.3 de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, de la LRBRL, prescriu que
en els casos que el Reglament orgànic municipal ho permeti, el Ple de la
Corporació podrà, en atenció a les característiques específiques de les funcions de
determinants òrgans directius, excepcionar que el titular dels mateixos no reuneixi
la condició de funcionari, atenent a les característiques específiques del lloc.
VIST l‘article 25.3 del Reglament de Govern i Administració de l‘ Ajuntament de
l‘Hospitalet que disposa que correspon al Ple autoritzar, en atenció a les
característiques del lloc directiu, que els seus titulars , que hauran d‘estar en
possessió del títol de doctor, llicenciat, enginyer, arquitecte o equivalent, no tinguin
la condició de funcionari, garantint que el seu posterior nomenament s‘efectuarà de
manera motivada i en atenció als criteris de competència professional i experiència
en el desenvolupament de llocs de responsabilitat en la gestió pública i privada.
VIST l‘informe emès per la Gerència Municipal l‘ 1 de desembre de 2016 a on
s‘exposa de manera fonamentada la necessitat d‘ampliar les convocatòries dels
llocs directius de Director/a del Gabinet de l‘Alcaldia i Director/a de Serveis de
Coordinació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació, a professionals que no
tinguin la condició de funcionaris, en atenció a les característiques dels llocs de
treball, i a l‘objecte de garantir que participin en les respectives convocatòries dels
llocs de treball, el major nombre de professionals qualificats i amb experiència
suficient en les funcions pròpies d‘aquests llocs directius.
VIST l‘informe jurídic de data 1 de desembre de 2016, així com la documentació
que acompanya aquest expedient
VIST el què disposen els articles 130.3 de la LRBRL i 25.3 del Reglament de
Govern i Administració de l‘Ajuntament, correspon al Ple de la Corporació, permetre
que els llocs de personal directiu referits, siguin coberts per personal que no ostenti
la condició de funcionari de carrera.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‘Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorguen els Decret de l‘alcaldia 6375 de 26 de juliol, de 2016,
publicats en el BOPB de 5 d‘agost de 2016, sol·licita al Ple l‘adopció de l‘acord
següent,
ACORDA
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PRIMER.- AUTORITZAR, que els llocs de directius de ―Director/a del Gabinet de
l‘Alcaldia‖ i ―Director/a de Serveis de Desenvolupament Econòmic i Ocupació‖,
siguin coberts amb personal que tingui les titulacions exigides per a l‘exercici de la
funció directiva tot i que no siguin funcionaris de carrera.
SEGON.- DONAR TRASLLAT a l‘Alcaldia-presidència, a la Gerència Municipal, al
Servei de Recursos Humans, a la Intervenció Municipal i a la Secretaria General del
Ple.

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

SRA. ALCALDESSA
Per l‘explicació per part del Govern, Sr. Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. En referència al punt número 13, presentem a consideració del
Ple, a coneixement, el document d‘anàlisi i mecanismes de control dels serveis de
neteja i recollida de residus. Un document, informe que els grups municipals ja
coneixen, que han tingut la possibilitat de conèixer en dues fases diferents en el
mes de juny d‘aquest 2016, a través d‘un informe-anàlisi de serveis i aquest mateix
mes de desembre, a través d‘una reunió en la que se‘ls va informar també de totes
les qüestions referents al plec de condicions i als sistemes i mecanismes de control
d‘aquesta important contracta.
Jo vull començar agraint als grups municipals, la participació en aquestes dues
reunions, crec que van ser profitoses i van servir, doncs, perquè el Govern pugues
explicar el treball i per a que tots els grups municipals tinguessin coneixement, tant
d‘aquests anàlisis com de les propostes de millora, i com ja sabem estan convidats
a aportar, mitjançant participació, qualsevol proposta o iniciativa que redundi en
definitiva, en la millora d‘aquest important servei per a la ciutadania.
El document és un document de treball, de revisió, anàlisi i propostes de millora
continua. Una millora que s‘inicia lògicament amb la contracta a l‘any 2010, això no
és una cosa circumstancial ni conjuntural de l‘any 2016 i que, doncs, en aquests
moments, el què hem fet en aquest inici de mandat és un aprofundiment en tot el
coneixement de l‘etapa anterior, dels diferents elements de la contracta que s‘ha de
emmotllar, s‘ha d‘alguna manera adequar als canvis socials i també als usos per
part de la ciutadania, de l‘espai públic
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Aquest document, com ja coneixen, té dues parts molt diferenciades, una inicial que
parla dels elements claus de la contracta i del seu control que estan descrits en el
plec de condicions. Elements molt singulars, com són el tema dels preus unitaris
per cadascun dels serveis, que això ens diferencia de molts altres municipis i ens
permet un millor sistema de control. Es defineix molt bé la tipologia de controls
quantitatius i qualitatius i tanmateix es ressalten d‘alguna manera, com es fan les
certificacions mensuals i en cas de incompliments o en cas de dificultats en la
prestació dels serveis, hi ha tot un barem i tot un sistema de reducció, de
penalització i de sancions que com vostès ja saben aquest any passat 2015, vam
sumar un muntant de cent cinquanta dos mil euros.
L‘altre apartat del document, fa referència bàsicament, a les característiques dels
serveis de neteja viària dels residus i del clavegueram i analitza servei per servei,
l‘estat de situació a la primavera del 2016 i tot un plantejament d‘objectius a assolir
durant aquest 2016, que s‘avaluaran lògicament en el primer trimestre del 2017 i
dels quals, també donarem compte en aquest Ple.
Aquesta anàlisi, servei a servei, ens ha servit, doncs, per tenir un coneixement més
profund de la seva situació i entre els elements més importants, també d‘aquest
informe, d‘aquesta anàlisi, destaca tota la qüestió dels recursos humans. Aquesta
contracta, en moments regulars, té tres-centes cinquanta persones que treballen, i
en moments punta, en el que podem passar de quatre-centes persones treballant,
persones a les que també els hi hem demanat participació i implicació a l‘hora de
fer aquesta anàlisi dels serveis, a través de les seccions sindicals i del comitè
d‘empresa dels treballadors de la neteja, als quals els hi vull agrair, sincerament,
doncs, les seves aportacions perquè han sigut des del coneixement, doncs, de la
realitat, molt útils i avui els hi agraeixo que estiguin presents en aquest Ple, les
diferents seccions sindicals de l‘empresa que porta el contracte.
En definitiva, un document d‘anàlisi que permet tenir una radiografia de la situació a
data d‘avui d‘aquesta, repeteixo, important contracta de cara als ciutadans, amb
l‘objectiu compartit i col·lectiu d‘anant millorant dia a dia aquesta prestació de
serveis, en la qual, doncs, reitero la invitació a la participació per part dels grups
municipals. Moltes 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)
A favor del punt 7 al 12 i em dono per assabentat del 13.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Assabentada del 13 i a favor de la resta.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem en contra del punt número 7. El nostre és un vot contrari, no tant a l‘acord
que suposa la pròrroga d‘un conveni entre administracions, si no contra la pèrdua
d‘una oportunitat, en el nostre ―modus‖ d‘entendre per abordar amb la urgència,
importància i prioritat, l‘assumpte de la contaminació atmosfèrica en el nostre
municipi. Qüestió per la qual, caldria comptar amb una diagnosi adient de la situació
a la qual creiem seria, precisament, mitjançant aquestes inspeccions.
Considerem totalment insuficient, el volum d‘inspeccions que es preveuen al
desenvolupament del conveni, unes trenta-cinc a l‘any, no arriba a tres controls al
mes. Aprofitem aquest debat per preguntar a l‘àrea corresponen, quines accions
més s‘estan duent a terme, per tal de lluitar contra aquesta preocupant i creixent
contaminació atmosfèrica, al nostre municipi.
Considerem que la feina, en aquesta matèria, no és suficient. Quan aquesta
contaminació és la responsable de fins a tres mil cinc-centes morts prematures, al
voltant de l‘àrea metropolitana de Barcelona, segons el Centre d‘Investigació en
epidemiologia ambiental al CREAL, organisme que afirma que el nivell de partícules
contaminants a l‘aire que respirem, a l‘àrea metropolitana de Barcelona i,
especialment, a L‘Hospitalet, duplica el volum aconsellat per l‘OMS.
Ens hauria agradat que l‘Ajuntament, aprofitant aquesta revisió de les condicions
econòmiques del conveni, hagués treballat amb més força en aquesta direcció.
Lluitar contra la contaminació ha de ser una prioritat d‘aquest consistori, perquè
està en lloc, la salut de les veïnes a les quals representa. El mateix centre
d‘investigació en epidemiologia ambiental, ha conclòs que la reducció de la
contaminació atmosfèrica a Barcelona, al nivell que recomana l‘OMS, tindria com a
conseqüència, un augment mitjà de l‘esperança de vida d‘uns catorze mesos.
També disminuirien en mil vuit-cents els ingressos hospitalaris per causes
cardiorespiratories en un any. Es produirien cinc mil cent casos menys de bronquitis
crònica en adults, trenta un mil casos menys de bronquitis aguda en nens i
cinquanta – quatre mil crisis asmàtiques menys en el conjunt de la població.
És per tot això, que no ens podem conformar amb el contingut d‘aquest conveni i
com a més, aquest és un dels pocs punts del Ple, on l‘oposició tenim veritable
capacitat d‘incidència en les decisions d‘aquest ajuntament, ja que el Govern,
necessita la majoria absoluta per tal d‘aprovar-lo. I votarem en contra, per
visualitzar que els controls i les inspeccions previstes per lluitar contra la
contaminació atmosfèrica, al nostre entendre, no són suficients, per fer front a un
problema amb conseqüències mortals, amb molts casos, per a les nostres veïnes.
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Ens abstindrem en els punts 8,9,10 i 11 i 12, perdó i ens donem per assabentades
en el punt 13. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
El Partit Demòcrata votarem a favor del punt 7,8,9,10,11 i 12 i ens donem per
assabentats del 13.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC)
A favor del 7 al 12 i assabentats del 13.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Abstenció en el 7, a favor del 8 al 12 i assabentats del 13.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votem a favor del 7, 8,9,10,11 i 12 i ens donem per assabentats del 13.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Estamos de acuerdo en el 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y en el 13 nos damos por enterados
pero si me lo permite, le daré la palabra al Sr. Jesús Martín, que quiere hacer unas
consideraciones, ya que me consta que se entiende muy bien, con el Sr. Castro y
casi siempre están de acuerdo en sus valoraciones respecto al trabajo de su área,
tanto para que él le haga unas observaciones. Muchas gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias. Bueno yo quería posicionarme respecto al documento de análisis
de los servicios de limpieza. Pues bien, finalizamos el año y nuestra percepción y lo
que le tenemos que decir es que para nosotros, ustedes suspenden en lo que es la
mejora del servicio de limpieza. Y suspenden principalmente, por dos motivos, el
primero es que por empezar, no cumplen ni siquiera las mociones que estamos
aprobando en este Pleno, no cumplen los acuerdos que hemos aprobado aquí para
mejorar el servicio de limpieza. El pasado mes de marzo, Ciudadanos presentamos
aquí una moción para mejorar el servicio de limpieza y transparencia, y a día de hoy
todavía, casi ocho meses después, ustedes no han cumplido lo que aquí se aprobó
el mes de marzo, ahora se lo voy a recordar.
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Aprobamos dotar de más herramientas a los ciudadanos, para que conozcan los
servicios de limpieza, miren, aprobamos publicar las rutas de todos los servicios de
limpieza, aprobamos publicar los horarios de inicio y finalización de todos los
servicios, aprobamos publicar un calendario semanal de todos estos horarios, para
que los ciudadanos que aquí nos estén viendo, conozcan cuáles son sus servicios
disponibles en su calle, así como los informes de todas las deficiencias detectadas
por los controles de servicio. Es más, ustedes mismos, en el documento de análisis
que aquí nos traen y que afirman que van a publicar esta información antes de final
de año y lo tomamos con un poco de cautela, ya que si no lo han publicado en los
ocho meses desde que se aprobó la moción que presentamos, dudamos que en
apenas dos semanas, antes de acabar el año, así lo hagan.
Esa moción también proponía mejorar el aplicativo de la limpieza, el aplicativo que
desde los móviles todos los ciudadanos podemos utilizar para mejorar el servicio de
limpieza y que compartimos, y evitar, por ejemplo, el requisito para que cualquier
ciudadano necesite el wifi y el GPS a la hora de realizar cualquier imagen de
cualquier situación que esté sucediendo para transmitirla con mayor agilidad.
Creemos que la supresión de este requisito aportaría mayor facilidad para que los
ciudadanos puedan transmitir lo que serían sus quejas, lo aprobamos en este
Pleno, también se lo tengo que recordar, y ustedes ocho meses después todavía lo
incumplen. Y esto sería la parte más política, ya que queda claro que ustedes no
ponen en marcha estas medidas que hemos aprobado aquí, para mejorar el
servicio de limpieza.
Y por otra parte, la percepción de la realidad Sr. Castro, percepción y realidad, y la
realidad es que necesitamos enfocarnos en aquellos barrios más necesitados, es
cierto que hay algunos barrios donde existe esa sensación que están más sucios
que otros, es cierto, y es cierto y no podemos obviar que se lo tengamos que decir y
se lo seguiremos diciendo hasta que entre todos, nosotros también incluidos, nos
pongamos a su disposición para ayudar en el servicio, pero es un poco complicado,
ya que estamos viendo que aprobamos aquí medidas de fomento y de ayuda a
mejorar el servicio de la limpieza, pero ustedes no lo cumplen. Entonces, nosotros
lo que debemos trabajar, y es lo que le proponemos, es que trabajemos todos
juntos, como bien usted introduce, en la mejora del servicio de limpieza y la mejora
de la percepción que tienen los ciudadanos al respecto del servicio de la limpieza.
Si es con este objetivo, de verdad, cuenten con Ciudadanos, cuenten con
Ciudadanos para mejorar el servicio de la limpieza y mejorar la sensación de
suciedad que actualmente tenemos. Cuenten con nosotros para que los ciudadanos
sepan los servicios que disponen en sus calles, para mejorarlos, para que los
ciudadanos estén informados, para que los ciudadanos sepan cómo realizar sus
reclamaciones y que estas reclamaciones no queden en saco roto. Para todo esto,
Sr.Castro, puede contar con nosotros, para todo esto sí que pueden contar con
nosotros, para incumplir las mociones que se aprueban en este Pleno, se lo digo en
serio y se lo digo ya, no cuenten con nosotros, para mejorar la limpieza en nuestra
ciudad sí.
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Miren, yo creo que es un tema que afecta muchísimo a los ciudadanos y es una de
las principales reivindicaciones que nos hacen en la calle a todos los concejales, ya
sea de Ciudadanos o de cualquier partido, por lo que le repito, para todo esto y para
mejorarlo, cuente con nosotros, nosotros seguiremos haciendo propuestas, como
se las estamos haciendo, seguiremos intentando mejorar el servicio de limpieza y
controlando que ustedes, que son gobierno y que tienen la responsabilidad de
mejorarlo, así lo hagan. Para lo que no cuenten con nosotros, de verdad, es para
incumplir las mociones que aquí se aprueban a favor de la mejora del servicio de
limpieza y que ustedes al final no las cumplen. Muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Pues efectivamente, contamos con todos y con todas, y
usted sabe, y lo he dicho antes, que ha habido dos reuniones informativas, además
de larga duración, recuerdo que la primera duró más de tres horas, por desgracia
ustedes no pudieron permanecer durante toda la reunión, en donde yo di cuenta
exactamente, exactamente, de todo el análisis servicio a servicio, con los objetivos
y las propuestas de mejora para este año 2016, y yo les he reiterado, Pleno a
Pleno, que estamos abiertos a cualquier sugerencia.
Y efectivamente, ustedes hicieron una moción hablando de la publicación en web
de las rutas, los horarios y los calendarios, y ustedes tuvieron conocimiento en la
última reunión del 12 de diciembre de los sistemas telemáticos que tenemos y de la
preparación que estábamos haciendo para hacerlo transparente y, por tanto, no
entiendo que usted venga aquí, diez días después, a decir que no lo hemos hecho,
es decir, usted sabe que hemos estado trabajando durante estos meses, para que
todo lo que usted vio en una pantalla, lo pueda ver cualquier ciudadano o ciudadana
desde su casa, y usted lo sabe desde hace diez días, si quiere aquí explicarlo en el
Pleno y tener su minuto de gloria, me parece muy bien y yo se lo acepto.
Tiene usted razón, han pasado ocho meses, lo publicaremos, no se preocupe,
porque hay una realidad detrás de todo esto y es que hay un equipo de técnicos
que ha estado trabajando esa cuestión y yo he de defender ese trabajo de esos
profesionales que llevan meses preparando aquello que el Pleno decidió en su
momento, que ya había sido también un objetivo del gobierno el hecho de dar
transparencia a todos los servicios públicos de limpieza de que dispone la ciudad.
Vuelvo a insistir en que en este objetivo de mejora colectiva todos somos
necesarios y, por eso les insto a que presenten cuantas, en fin, iniciativas crean
necesarias, cuantas propuestas concretas, igual que lo hemos hecho con los
trabajadores y con la propia dirección de la empresa, si no tenemos ningún
problema de opacidad, ni de esconder, no tenemos nada que esconder.
Respecto a la percepción negativa, la percepción negativa, mire, al final se ha de
valorar en términos objetivos, digo en términos objetivos, porque la percepción
negativa que usted hoy nos transmitía, pues veremos cual es cuando se hagan los
sondeos a nivel de barómetro ciudadano, hoy por hoy, eso que usted dice no es el
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reflejo fiel, al menos del último barómetro. Que el problema de la limpieza y la
necesidad de mejorar la limpieza es un objetivo compartido, eso ya lo decimos y lo
decimos en positivo, no nos duelen prendas, pero también le digo, no pretenda
usted emborronarlo todo, porque emborronándolo todo tampoco resolvemos
absolutamente nada.
Se lo digo, porque la percepción, esta suma de percepción negativa, yo en este
Pleno he escuchado en diversas ocasiones, no por parte de usted, sino por parte de
su portavoz, esta idea del barrio abandonado, nosotros no hemos abandonado a
nadie, al menos este gobierno no ha abandonado a nadie y especialmente a los
más débiles, esto ya se lo aseguro yo, por tanto, ni personas abandonadas, ni
barrios abandonados. Y he explicado ya, en muchas ocasiones, que precisamente
lo que estamos intentando es adecuar, y lo he dicho hoy también, adecuar un
servicio de limpieza de calidad a la realidad social de cada territorio y de cada
barrio.
Y ese es nuestro gran objetivo y les reitero y además lo digo, en fin, sinceramente,
estamos abiertos a cualquier tipo de, en fin, de propuesta, nosotros encantados,
como, insisto, lo han hecho tanto ciudadanos y ciudadanas que a través, y ustedes
lo dicen después en una moción, a través del Consejo de distrito o a través de
habernos, pues hecho llegar sus necesidades o sus problemáticas a las regidorías
de distrito o cualquier otra instancia del gobierno, pues se les escucha y se intenta
buscar la mejor solución a aquello que plantean. Nada más, reitero esta voluntad de
trabajo compartido, pero espero que sea leal y que, eso, sea compartido. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna…sí, Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, pel comentari que feia el Sr. Giménez de la CUP, transmetre-li que aquest
conveni, el qual avui prorroguem, es va signar l‘any 1996, on el repartiment
competencial era un, actualment és un altre i, en tot cas, tot i que es conserven,
evidentment, el títol del conveni i algunes altres disposicions, no així els preus de
les analítiques, que d‘alguna manera aquest ha estat l‘element per portar-ho a
aprovació, però sí que una qüestió, i és que actualment totes les qüestions de
qualitat de l‘aire i qualitat ambiental, depenen de l‘Agència de Qualitat de l‘Aire de la
Generalitat, per tant, l‘Ajuntament no és ens competent. Una altra qüestió diferent
és que cal actualitzar aquest conveni per d‘altres elements, per d‘altres motius i de
fet aquesta és la voluntat per l‘any 2017, de veure cóm ho podem actualitzar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, no sé si hi ha alguna...sí, Sr. García.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Ve Sr. Castro como yo sabía que se entendería con Jesús, yo sé que ustedes
hablan mucho de esto y se ponen de acuerdo en muchas cosas, es bueno que
hablen, que sigan hablando. Pero mire una cosa, es que usted decía que nosotros
decimos y que emborronamos, no, no, Sr. Castro, es que nosotros estamos en la
calle y hacemos caso a lo que nos dicen los vecinos, y las conclusiones que
sacamos, al margen de su barómetros y sus historias que seguramente están ahí
para verlos, pues son esas, lo que nos dicen, lo que nos denuncian, es que los
barrios algunos están más sucios que otros. Usted un día hizo aquí una alusión
diciendo es que el centro, claro, el incivismo, porque aquí en el centro están
menos…, y quiso usted dar a entender que quizás había barrios de gente más
cívica y menos cívica y demás, que le hice un reproche que seguramente su
intención no era molestar a los vecinos ¿no? ni catalogar a unos de mejor, ni peor,
pero la cuestión es que se le escapó, eso nos pasa a todos.
Mire, en definitiva, nosotros no queremos emborronar nada, queremos que
funcione, nos prestamos a colaborar, queremos ayudar más si cabe, pero asuma
usted también que nuestro papel, obviamente, es trasladarle aquí lo que nos dicen
los vecinos y somos oposición y ustedes son gobierno y ustedes tienen que aceptar
de buena lid, pues la crítica de la oposición que la oposición la hacemos a través de
lo que percibimos de los vecinos. Que ustedes tienen otra percepción, perfecto, la
manifiesta, que tiene usted más razón o menos que nosotros, no lo sé, al final
nosotros lo que le trasladamos, sin ninguna acritud y sin ganas de emborronar
nada, al contrario, nos gustaría que todos los vecinos que nos encontramos por los
barrios, nos dijeran que están muy satisfechos con la limpieza y que están muy
contentos, y se lo trasladaríamos igual, porque lo estamos haciendo bien, algo
tendrá que ver la oposición también en cuanto aprieta para que ustedes,
obviamente, vayan por donde tienen que ir, que nos consta que tienen interés en
hacerlo, pero no lo hacen, definitivamente no hacen que la ciudadanía perciba lo
contrario por mucho que usted diga.
Y eso se lo he reprochado varias veces, no con ánimo, ni acritud, ni con ganas de
emborronar, sino de colaborar. Usted debe aceptar que somos oposición y que
tenemos que trasladarle lo que percibimos o lo que nos dicen los ciudadanos que
perciben, y hay muchos más de los que usted piensa, supongo que a usted también
le dicen y le dan quejas, estoy convencido, muchos más de los que usted piensa
que nos abordan precisamente por esos temas, cada día, eso y la cuestión de los
perros y tal, usted lo sabe, usted es el que lleva el ramo, lo tiene que saber más que
nadie. Pero bueno, es normal que usted se defienda legítimamente y diga que todo
está muy bien, pero no está muy bien y hay que intentar mejorarlo, no le exigimos la
excelencia, porque ya sabemos que en estos temas es complicada, pero sí unos
mínimos de estándar que parece ser, a nuestro modo de ver, que en algunos
barrios, según se percibe de los ciudadanos, están por debajo.
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Y cuente con nuestra colaboración, como no puede ser de otra manera, en lo que
haga falta, pero también cuente con nuestra crítica, porque para eso estamos, para
criticar y para colaborar en la medida que ustedes nos dejen y para decirles que las
mociones hay que cumplirlas y pronto, no darles tanta coba, y pronto Sr. Castro. Sin
ninguna acritud, yo sabía que usted se entendería con el Sr. Jesús, porque me
consta que le tiene aprecio.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Castro, no sé si vol afegir alguna cosa, breument ja

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
No, no, yo supongo que el Sr. García, como tiene poderes de adivinación, sabía
que me iba a enfadar y yo no me he enfadado Sr. García, si yo le agradezco a
usted esa leal oposición de la que usted habla, yo no tengo ningún inconveniente,
es más, les he instado en multitud de ocasiones a que presenten propuestas. Y sí,
he dicho emborronar, porque, mire, sabe qué pasa, en este documento hay más de
150 objetivos, que se tendrán que analizar, decir que no hemos pensado, que no
hemos trabajado, que no hemos plasmado, y además se los hemos explicado. Y les
hemos pedido opinión y les hemos preguntado si tenían alguna cuestión más a
aportar, esto lo hemos hecho y los hemos hecho sin acritud, con tranquilidad, como
hay que hacerlo, como lo hemos hecho con muchas otras personas.
Y efectivamente, escuchamos la voz de la calle, oiga, yo soy regidor de dos
distritos, no hace falta que me lo explique, yo recibo cada día a mucha gente y sé
perfectamente distinguir cuando alguien hace una crítica banal, de cuando alguien
hace una crítica real, y cuando es una crítica real, oiga, actuamos inmediatamente.
Las mociones aquí se cumplen, yo no sé qué percepción tiene usted, lo que pasa
es que hay mociones muy complicadas, todo este sistema telemático lo tenemos
más que trabajado y se lo enseñamos el otro día, le reitero, me hubiera gustado
que hubiera estado usted, porque tendría conocimiento. Pero es que además es
importante que sepa una cosa, sobre el tema de la limpieza hemos tenido una
moción cada mes prácticamente, cada mes plantean ustedes una moción, que no
me parece mal, si va en la línea de mejorar, ningún problema.
Pero también quiero que entiendan que al final hemos de hacer una función
fundamental desde el gobierno, que es hacer que los servicios funcionen cada día y
de la mejor manera posible, y eso no es que esté reñido con el estudio permanente,
pero déjennos ustedes también el tiempo razonable y racional, para poder dar
respuesta sobre todo, insisto, si cada mes ustedes traen aquí una moción en la que
instan a un estudio, a una nueva necesidad o a una cuestión que, también le digo,
en algunos casos es reiterativo, porque ya estaba recogida, por ejemplo, en el
informe del mes de junio de 2016, algunas de las cuestiones que desde junio han
ido viniendo aquí en forma de moción y estaban recogidas, si están recogidas en
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temas de comunicación, en temas de coordinación, en temas de mejora de
servicios concretos, no tiene sentido que reiteremos mociones.
Pero, vuelvo al inicio de la moción, les agradezco su leal oposición y su voluntad de
participar, a ustedes y al resto de grupos, gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs jo crec que ja hem discutit suficient sobre els punts, quedarien
aprovats els punts del 7 al 12 i el 13 era un assabentat, el número 7 amb un vot en
contra i tres abstencions, i del 8 al 12 tots s‘aprovarien amb una abstenció.
Quedarien, per tant, tots aprovats i passaríem a la segona part del Ple de control i
fiscalització.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 7.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA PRÓRROGA DEL CONVENI
AMB L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA PER L’ANY 2016, PER LES
ACTIVITATS D’INSPECCIÓ, D’ABOCAMENT DE RESIDUS I CONTAMINACIÓ
ATMOSFÈRICA EN EL NOSTRE MUNICIPI.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de 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 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, 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:
ATÈS que en data 1 de juliol de 1996, l‘Ajuntament de L‘Hospitalet i l‘Entitat
Metropolitana de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus (en endavant
EMSHTR), van signar un conveni de col·laboració relatiu a actuacions d‘inspecció i
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control de la contaminació atmosfèrica i abocaments de les empreses ubicades en
el nostre terme municipal, a desenvolupar pel Servei de Salut.
ATÈS que l‘ AMB va assumir els drets i obligacions de l‘EMSHTR, d‘acord amb el
que disposa la seva Llei de constitució (Llei 31/2012 de 3 d‘agost) i les seves
competències en matèria d‘aigües venen determinades a l‘art, 14.C de l‘ esmentada
norma.
ATÈS que la clàusula cinquena d‘aquest conveni preveu la possibilitat de pròrroga
anual per a propers exercicis, revisant-ne els seus termes, prèvia manifestació dels
òrgans competents de cadascuna de les parts.
VISTA la minuta de pròrroga i modificacions al conveni enviada per l‘ AMB per a
l‘exercici 2016, aprovada per la seva Junta de Govern el 29.03.2016.
VIST el certificat de l‘acord de la Junta de Govern de l‘AMB adoptat el dia
22.11.2016, que modifica les condicions econòmiques esmentades en l‘apartat
anterior, en el sentit següent:
―MODIFICAR les condicions econòmiques que figuren en l‘acta aprovada per la
Junta de Govern del 29 de març de 2016 de fixació de les condicions econòmiques
del conveni de col·laboració de l‘1 de juliol de 1996 subscrit entre l‘EMSHTR (ara
AMB) i l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat en temes d‘inspecció i control
ambiental, en el sentit d‘aplicar els preus fixats a l‘ordenança fiscal de l‘Ajuntament
de l‘Hospitalet núm. 2.14 reguladora de la taxa per la prestació dels serveis
municipals de salut aprovada definitivament en sessió del Ple municipal de
22.12.2015 (BOP 31.12.2015).
Tot això en el marc del conveni subscrit en data 1 de juliol de 1996, entre EMSHTR
i l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat que ha quedat prorrogat automàticament
per l‘any 2016, en aplicació de la clàusula cinquena del mateix i amb la consideració
que l‘Àrea Metropolitana de Barcelona és la successora de l‘EMSHTR en virtut de la
llei 31/2010.
NOTIFICAR l‘adopció del present acord a l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat.‖
ATÈS que la pròrroga referida estableix una contraprestació econòmica màxima de
9.600,00.- euros a favor de l‘Ajuntament de L‘Hospitalet per l‘exercici de 2016 ,
d‘acord amb el nombre d‘inspeccions previstes i els preus unitaris fixats en l‘annex I
del conveni i l‘acord de modificació del mateix de data 22.11.2016, de forma que, en
el supòsit de fer-se totes les inspeccions previstes, l‘Ajuntament rebrà el total fixat
en el conveni; però en el cas de que no s‘arribés al nombre d‘inspeccions
inicialment previstes, la quantitat total a rebre serà la corresponent al preu de les
inspeccions efectivament realitzades.
VIST l‘informe emès per la Cap de la Unitat de Laboratori i Inspecció, favorable a la
pròrroga del conveni per a l‘any 2016 i a l‘acceptació de l‘aportació de l‘ AMB per al
mateix període.
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VIST l‘informe de l‘Assessor jurídic del Servei de Salut .
ATÈS que de conformitat amb l‘article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d‘agost, de
procediment administratiu de Catalunya, la realització d‘activitats de caràcter
material, tècnic o de serveis competència de les entitats públiques pot ser
encomanada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa
administració o d‘una altra diferent. I en el mateix sentit l‘article 15 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic i de procediment administratiu comú
ATÈS al tractar-se de l‘acceptació de l‘encomana de gestió feta per l‘Àrea
Metropolitana de Barcelona a l‘Ajuntament de L‘Hospitalet (ambdues
Administracions Públiques) correspon al Ple de l‘Ajuntament l‘aprovació del present
acord de conformitat amb el que preveu l‘article 123.1.j) de la Llei 7/1985, de 2
d‘abril reguladora de les bases de règim local, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal dels membres de la corporació, de conformitat amb
l‘apartat 2 de l‘article 123.
VIST que l‘article 122.5.e.2º de la Llei 7/1985 i l‘article 179 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d‘abril pel qual s‘aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya, determinen que serà necessari l‘informe de la Secretaria
General del Ple, i si s‘escau, de la Intervenció Municipal, quan l‘acord s‘hagi
d‘aprovar amb el quòrum de la majoria absoluta.
VIST que l‘art. 25.2.j) de la llei 7/1985, LBRL, -en la redacció donada per l‘art. 1.8
de la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l‘Administració Local-, estableix com a competència pròpia del municipi la
―Protección de la salubridad pública‖. La mateixa previsió competencial es recull a
l‘art. 66.3.h) del DL 2/2003, de 28 d‘abril, TRLMRLC.
VIST l ‗informe emès per la Secretaria General del Ple i la Intervenció Municipal.
VISTES les funcions delegades per l‘Alcaldia-presidència en el regidor de Govern
de Benestar Social, mitjançant Decret de l‘Alcaldia núm.6375/2016, de 26 de juliol
(BOP 5.8.2016), per tal d‘efectuar propostes i dictàmens dirigits als òrgans
municipals competents, en matèries que tingui assignades.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- APROVAR la pròrroga i modificació del conveni amb l‘ AMB per a l‘any
2016 i ACCEPTAR l‘aportació corresponent als serveis efectivament realitzats en
execució del mateix i d‘acord amb els preus unitaris fixats en l‘annex I,i la
modificació efectuada per acord de la Junta de Govern de l‘AMB de data
22.11.2016 que formen part d‘aquest expedient, d‘un màxim de nou mil sis-cents
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euros (9.600,- € ) amb les modificacions proposades i que es transcriuen
literalment:
“MANIFESTEN:
Que en data 1 de juliol de 1996 l‘Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus i l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat varen subscriure
un Conveni de Col·laboració en temes de control e inspeccions a indústries.
Que l‘ esmentat Conveni va ser modificat establint la pròrroga automàtica de la seva
vigència (llevat de denúncia) per anys successius i en virtut d‘aquesta previsió el
Conveni ha quedat prorrogat per a 2016.
Que segons la Llei del Parlament de Catalunya 31/2010 del 3 d‘agost de constitució
de l‘Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta administració assumeix els drets i
obligacions de l‘ EMSHTR.
Que la Junta de Govern de l‘ AMB en data 29.03.2016 (modificat amb data
22.11.2016) i el Ple Ordinari de l‘Ajuntament de l‗Hospitalet de Llobregat de data
20.12.2016 han acordat establir les noves condicions econòmiques que han de regir
el Conveni esmentat per a 2016.
Per tot això es subscriu la present acta a la que s‘estableixen els nous preus a
percebre per l‘Ajuntament per a 2016 així com el número orientatiu d‘inspeccions a
realitzar per aquest.
ACORDEN:
1-REVISIO DE LES CONDICIONS ECONÒMIQUES
La contraprestació econòmica a satisfer a l‘Ajuntament que es refereix el paràgraf
segon de la clàusula tercera, del Conveni de data 1/7/96 s‘estableix en 9.600,- €,
d‘acord amb els preus unitaris que es fixen en annex I.
L‘ import establert s‘ha estimat d‘acord amb la tipologia de les indústries ubicades al
terme municipal de l‘Hospitalet de Llobregat.
2 -INSPECCIONS A REALITZAR.
La previsió d‘inspeccions a realitzar és de :

 35 Inspeccions puntuals amb mostra
Les actes d‘inspecció originals, juntament amb la còpia, seran entregades a l‘ AMB
degudament informatitzades segons el suport informàtic que es consideri oportú.
I, en prova de conformitat signen els compareixents la present acta en exemplar
duplicat al lloc i la data assenyalats a l‘encapçalament.
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ANNEX I.- Preus unitaris
Als efectes de facturació o liquidació dels imports corresponents al control
d‘abocaments, els preus unitaris a aplicar seran els establerts en l‘Ordenança Fiscal
2.14 de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet per l‘any 2016 (aprovada definitivament en
sessió del Ple municipal de 22.12.2015 (BOP 31.12.2015), referits als següents
serveis:
1.1.- Treballs d‘aixecament d‘Actes i presa de mostres, inclòs desplaçaments i
demés treballs referits a l‘apartat 1.1 del plec de Condicions Tècniques



Aixecament d‘acta d‘inspecció puntual
Aixecament d‘acta d‘inspecció de llarga durada amb formalització del
qüestionari de mesurament directe

1.2.- Anàlisis


Analítica bàsica











Matèries inhibidores
Paràmetres característics
Nutrients







pH
sals solubles/Conductivitat 25º
DQO
DQO no decantada
Matèries en suspensió
Clorurs

Nitrogen orgànic i amoniacal
Fòsfor total

Cromatografia
TOC
AOX

En els casos que no es pugui captar mostra o en aquells casos en que l‘empresa es
trobi de baixa, el preu de l‘acta serà el corresponent a l‘aixecament d‘acta
d‘inspecció puntual.‖
SEGON.- CONVALIDAR, en el seu cas, les actuacions que es puguin haver
realitzat en execució de l‘ esmentat conveni des del dia 1 de gener de 2016 fins el
dia de l‘aprovació del present acord.
TERCER FACULTAR al Regidor de Govern de Benestar Social, per a la signatura
d‘aquest conveni i de tots els documents públics i privats que se‘n derivin.
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QUART.-COMUNICAR els presents acords a l‘ AMB, a la Cap de la Unitat de Salut
Ambiental i Laboratori, i a l‘habilitació del Àrea de la Intervenció General.
ACORD 8.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.G.P.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
76/16AM.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6365/2016, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. C..G. P. A., amb DOI X XXXXXXXXX
i domicili al carrer XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
VIST que l‘ esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 19 i 22 d‘agost de 2016; per això i
als efectes de l‘art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 14 de setembre de 2016.
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 13.10.2016
VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 19.10.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
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PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‘incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa:
SEGON.- IMPOSAR al Sr. C. G. P. A., amb DOI XXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 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 llei 10/1999), i correspon una sanció de
150,25.-euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. C. G. P. A., amb
DOI XXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, en
aplicació de l‘art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 9.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.F.A.A. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
48/16AM.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
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VIST que mitjançant Resolució núm. 6882/2016, de 14 de setembre, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. A. F. A., amb DNI XXXXXXXXX i
domicili al carrer XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
VIST que l‘ esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 27 i 29 de setembre de 2016; per
això i als efectes de l‘art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, -aplicable a aquest
procediment d‘acord amb el que estableix la Disp. Transitòria tercera, a) de la llei
39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP-. es van notificar mitjançant publicació al
BOE del dia 18 d‘octubre de 2016.
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.
VIST que d'acord amb el que disposa la Disp. Transitòria tercera a) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, al present procediment continua sent-li d'aplicació
la normativa anterior a l'esmentada llei.
ATÈS que en la seva substanciació s‘han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‘aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‘acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 04.11.2016
VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 07.11.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‘incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. A. F. A., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al carrer
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 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. 11.1 de la Llei 10/1999).

…/…

122

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. A. F. A., amb DNI
XXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, en
aplicació de l‘art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 10.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR D.S. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,- EUROS – EX.
84/16 VR.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. 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. 6359/2016, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador al Sr. D. S., amb tarjeta europea XXXXXXXXX i
domicili al carrer XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX per portar el gos de raça
potencialment perillosa, deslligat a la via pública.
VIST que l‘ esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 8 i 13 de setembre de 2016; per
això i als efectes de l‘art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 8 d‘octubre de 2016.
VIST que d'acord amb el que disposa la Disp. Transitòria tercera a) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, al present procediment continua sent-li d'aplicació
la normativa anterior a l' esmentada llei
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.
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VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 04.11.2016
VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 07.11.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‘incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa:
SEGON.- IMPOSAR al Sr. D. S., amb targeta europea XXXXXXXXX i domicili al
carrer XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 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 llei 10/1999), i correspon una sanció de 150,euros (art. 11 Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. D. S., , en
aplicació de l‘art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 11.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ EL SR. J.L.P.I. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
67/16VR.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
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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:

Mitjançant Resolució núm. 6357/2016, de 26 de juliol, es va incoar el present
procediment sancionador; l‘esmentada resolució i la proposta adjunta van ser
objecte de diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 5 i 14 de
setembre de 2016; per això i als efectes de l‘art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC,
es van notificar mitjançant publicació al BOE del dia 8 d‘octubre de 2016.
VIST que d'acord amb el que disposa la Disp. Transitòria tercera a) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, al present procediment continua sent-li d'aplicació
la normativa anterior a l' esmentada llei
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 31.10.2016
VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 03.11.2016.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‘incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa:
SEGON.- IMPOSAR al Sr. J. L. P. I., amb DNI XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 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 llei 10/1999), i correspon una sanció de 150,euros (art. 11 Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. J. L. P. I., en
aplicació de l‘art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. C.C.V.S PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
68/16 VR.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. 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. 6358/2016, de 26 de juliol, es va incoar el
present procediment sancionador al Sr. C. C. V. S., amb passaport XXXXXXXXX i
domicili al carrer XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
VIST que l‘ esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 8 i 9 de setembre de 2016; per això
i als efectes de l‘art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 8 d‘octubre de 2016.
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.
VIST que d'acord amb el que disposa la Disp. Transitòria tercera a) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, al present procediment continua sent-li d'aplicació
la normativa anterior a l' esmentada llei.
ATÈS que en la seva substanciació s‘han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‘aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‘acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‘1 d‘octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 31.10.2016
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VIST l‘informe de l‘Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 03.11.2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‘incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. C. C. V. S., amb passaport XXXXXXXXX i domicili al
carrer XXXXXXXXX XXXXXXXXX, 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. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. C. C. V. S., amb
passaport XXXXXXXXX i domicili al carrer XXXXXXXXX XXXXXXXXX, en aplicació
de l‘art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
ACORD 13.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DEL DOCUMENT
D’ANÀLISI I MECANISMES DE CONTROL DELS SERVEIS DE NETEJA I
RECOLLIDA DE RESIDUS A L’HOSPITALET ELABORAT PER L’ÀREA D’ESPAI
PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
ATÈS que el dia 30 de desembre de 2010 l‘Ajuntament de l‘Hospitalet adjudica a
l‘empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES I CONTRATAS S.A. la contractació
de la concessió administrativa per a la gestió dels serveis de recollida de residus
municipals, neteja viària i neteja de clavegueram, així com el transport de residus
als centres de tractament, selecció o transferència que siguin autoritzats pels
organismes competents amb una duració de deu anys.
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VIST que el Decret de l‘alcaldia número 6374/2016, de 26 de juliol, al seu acord
segon epígraf V punt 8è lletra a) estableix com a competència de l‘Àrea d‘Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat la planificació, la direcció i la supervisió
dels serveis de neteja viària, de recollida de residus municipals.
VIST el document emès pels Serveis tècnics de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat relatiu a l‘anàlisi i mecanismes de control dels serveis de
neteja i recollida de residus a l‘Hospitalet de Llobregat.
VIST l‘informe favorable emès per l‘Assessor Jurídic de l‘Àrea d‘Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
VIST que d‘acord amb el Decret de l‘alcaldia número 6375/2016, de 26 de juliol, el
Tinent d‘Alcaldia de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat és el
competent per efectuar propostes d‘acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals
competents en relació als procediments, activitats i serveis assignats a la seva Àrea
segons el Decret de l‘alcaldia número 6374/2016, de 26 de juliol, relacionat
anteriorment.
VIST l‘article 123.1a) de la Llei 7/1985, de 2 d‘abril, Reguladora de les Bases de
Règim Local determina que es competència del Ple el control i fiscalització dels
òrgans de govern, i en aquest sentit, l‘article 54.2 del vigent Reglament Orgànic del
Ple (BOP 12.01.2012) preveu la Inclusió en els plens ordinaris donar coneixement
d‘altres assumptes que puguin resultar del seu interès, com és en el present cas el
document relatiu a l‘anàlisi i mecanismes de control dels serveis de neteja i recollida
de residus a l‘Hospitalet de Llobregat.
El Ple, a proposta de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat., i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de drets i territori
ACORDA:

PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del document emès pels Serveis
tècnics de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat relatiu a
l‘anàlisi i mecanismes de control dels serveis de neteja i recollida de residus a
l‘Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- DONAR TRASLLAT d‘aquest acord a l‘Alcaldia - Presidència, als
portaveus dels grups municipals, a la Gerència Municipal i a la Intervenció
Municipal.
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
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ACORD 14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
DEL 16 DE NOVEMBRE DE 2016 AL 13 DE DESEMBRE DE 2016, QUE
COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 9242 AL 10277.
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. 9242 de data 16 de novembre al núm. 10277 de data 13
desembre de 2016.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 15.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 43 I 44 DEL 22 I 29 DE
NOVEMBRE I NÚMEROS 45 I 46 DEL 7 I 13 DE DESEMBRE DE 2016,
RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l‘acord que es transcriu seguidament, del qual se‘n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‘article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l‘últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 43 i 44, de 22 i 29 de novembre i
45 i 46 de 7 i 13 de desembre de 2016, respectivament.
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 16 presentada pels grups polítics
municipals del PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES i ERC, amb l‘adhesió de CIUTADANS,
CiU i CUP-PA; amb la moció número 17 presentada pel grup polític municipal del
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, amb l‘adhesió de CIUTADANS;
amb la moció número 18 presentada pel grup polític municipal del PARTIT DELS
SOCIALISTES DE CATALUNYA, amb l‘adhesió de CIUTADANS; amb la moció
número 19 presentada pels grups polítics municipals del CIUTADANS, ICV-EUiAPIRATES, ERC, CiU i CUP-PA; i amb la moció número 20 presentada pels grups
polítics municipals d‘ERC i CUP-PA; es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació donaré la paraula al Sr. García per a la número
16 i la número 20, al Sr. Husillos per a la número 17 i a la Sra. González per a la
número 19. La 18 quedaria sobre la taula, per tant, veuríem si en el mes de gener
s‘incorpora a l‘Ordre del Dia. I, per tant, demanaria a les tres persones que han de
presentar les mocions que es regulin una mica el temps. Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, sobre la moció número 16, sobre els refugiats, doncs aquesta moció és una
moció que recull la iniciativa d‘Amnistia Internacional.
Segons ACNUR, des de la Segona Guerra Mundial el nombre de persones
desplaçades de les seves llars a conseqüència dels conflictes bèl·lics, fam i crisi
econòmica, ha superat més de 65 milions de persones.
Actualment, estem patint la crisis dels refugiats amb més de sis milions de persones
que han fugit, doncs del seu país Síria, que ha provocat la crisis humanitària més
greu, és a dir, que està provocant una crisis humanitària més greu en el territori
europeu de les darreres dècades.
Aquesta situació, doncs està posant de manifest la incapacitat de la Comunitat
Internacional per resoldre i prevenir conflictes i situacions d‘emergència
humanitària. El paper actual d‘Europa i de la Unió Europea és vergonyós, tal i com
està demostrant l‘acord de la Unió Europea amb Turquia.
I des de fa més d‘un any, els diferents líders europeus han subscrit uns febles
acords, per tal d‘acollir els refugiats, uns acords febles que ni tan sols estan
complint pels estats membres.
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I és el cas del govern de l‘Estat Espanyol, que es va comprometre a acollir 17.337
persones i en l‘actualitat el govern del Partit Popular només ha acollit a 344
refugiats. Amb aquest ritme d‘acollida de refugiats per part del govern de l‘Estat
Espanyol, trigarien 16 anys per acollir aquesta insignificant xifra de refugiats.
Per tant, el govern de l‘Estat Espanyol està actuant de tap per tal que els diferents
ajuntaments, entre ells el nostre, el de l'Hospitalet, i el govern de la Generalitat de
Catalunya, puguin acollir a les persones refugiades.
Per tant, amb aquesta moció el que demanem és que es compleixin, com a mínim,
els compromisos adquirits pel govern de l‘Estat Espanyol, en les diferents cimeres
de la Unió Europea.
La següent moció sobre les clàusules socials, que presentem conjuntament amb la
CUP, té com a objectiu, doncs que, des d‘aquests grups municipals creiem que les
administracions han de fomentar la cohesió social, el repartiment equitatiu dels
recursos públics, per tal de permetre una vida digna a totes les seves veïnes i
veïns. I per tant, la contractació pública municipal, si ho fem bé, també pot ser una
eina de transformació socioeconòmica al servei de les persones i del bé comú.
Per tant, des de l‘Ajuntament de l'Hospitalet creiem que hem de ser capaços
d‘utilitzar la contractació de béns i serveis de l‘Ajuntament, per tal de millorar les
condicions laborals dels treballadors, promoure uns salaris dignes, promoure el
comerç ètic, la igualtat de gènere i afavorir a les persones vulnerables i amb
diversitat funcional. Perquè la contractació municipal no només es pot basar en
l‘oferta econòmica, sinó també ha de basar-se en criteris socials, per tal d‘afavorir
l‘economia de valor afegit, com és l‘economia de la petita i mitjana empresa local,
l‘economia social, el cooperativisme i el tercer sector.
I amb aquest objectiu presentem aquesta moció, perquè es fomenti la contractació
pública social com a millor mesura per fomentar aquesta contractació social i es
puguin incorporar les clàusules socials en la contractació pública. I és per aquest
motiu que demanem que s‘impulsi un grup de treball format amb les diferents
taules, per tal que els diferents representants del tercer sector, els comerciants,
cooperatives, associacions de veïns i petita i mitjana empresa, doncs puguin
realitzar una guia de contractació pública social que sigui aplicable en l‘àmbit de la
contractació municipal del propi Ajuntament.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. En relació a la moció de defensa del sistema d‘autonomia
personal i atenció a la dependència, bé, doncs volem destacar amb aquesta moció
que tot just aquest mes se celebren 10 anys des de l‘entrada en vigor de la
coneguda com a Llei de la dependència i segurament a tots ens hagués agradat
celebrar aquesta fita d‘una altra manera. Però, tot i que va ser una Llei que fou
consensuada per comunitats autònomes, ens locals i associacions d‘afectats i
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també amb un important consens polític, va donar sortida a la situació de més de
dos milions de persones que no es podien valdre per si mateixes.
No obstant, és una Llei que ha tingut d‘altres dates importants, però en aquest cas,
en sentit negatiu. I en aquest sentit, al desembre de 2011, el govern de l‘Estat va
decidir paralitzar el calendari d‘aplicació de la Llei, impedint l‘accés a persones amb
dependència moderada i eliminant partides pressupostàries a partir del 2012 i fins
aquest mateix 2016. També a partir del 2012, el govern va incrementar
considerablement el copagament i va produir un gran retrocés en el finançament
estatal de la Llei, obligant a les comunitats autònomes a incrementar els seus
recursos i generant un repartiment totalment inequitatiu que no ha fet més que
créixer en aquesta línia.
I per aterrar, donat el poc temps del que disposem, doncs per aterrar sí que fer
algun esment de cóm afecta aquesta situació a la nostra ciutat. A l'Hospitalet n‘hi ha
més de 53.000 persones majors de 65 anys, aproximadament una mica més del
20% dels nostres conciutadans, i d‘aquests el 30% són majors de 80, amb un índex
d‘envelliment molt superior a la mitjana de Catalunya i, a banda d‘això, també un
importantíssim nombre de persones afectades per algun tipus de discapacitat, més
de 21.000 i dels quals pràcticament 5.000 tenen reconegut el barem de tercera
persona, que això vol dir, estem parlant de persones amb un altíssim grau
d‘incapacitat. I respecte de recursos assistencials, que també aquesta Llei, doncs
havia de donar resposta i donar sortida, la nostra ciutat té un important dèficit de
places de residència assistida i fa que puguem parlar d‘una mitjana d‘uns quatre
anys a la llista d‘espera i més del 90% de les persones estan en llista d‘espera,
donat que no es poden permetre una alternativa que podria ser la plaça privada.
I per tancar d‘alguna manera aquesta exposició, molt ràpidament els acords: Exigir,
per tant, al Govern d‘Espanya a recuperar el calendari d‘implantació de la Llei,
garantint el correcte finançament a les Comunitats Autònomes. Exigir al Govern
d‘Espanya a incorporar al Regim General de la Seguretat Social als cuidadors
familiars, amb la corresponent restitució dels drets de cotització retirats. Sol·licitar la
eliminació dels increments de copagament introduïts l‘any 2012 i suprimir
restriccions en matèria d‘incompatibilitats. Instar a la Generalitat de Catalunya a
incrementar la despesa en matèria d‘atenció a les persones en situació de
dependència i incrementar significativament els recursos destinats per a places
residencials. I establir la garantia de gestió pública de la valoració, seguiment i
inspecció, i reforçar la gestió pública del sistema. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El servei de neteja és un servei fonamental i una de les principals obligacions que té
l‘Ajuntament amb el seu municipi, essent la contractació de major quantia
econòmica del pressupost municipal.
Són recurrents les queixes sobre l‘estat de la neteja de la ciutat i cada vegada hi ha
més veïns i veïnes que protesten per l‘estat dels carrers, per la brutícia acumulada,
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pels contenidors desbordat, per les males olors de les bateries de contenidor, pels
retards en la recollida selectiva.
Existeixen sospites de mala praxi de l‘empresa concessionària que opera en
municipis veïns com Barcelona i Badalona, que han obert investigacions per aclarir
la correcta prestació del servei.
Per responsabilitat amb els veïns i veïnes de l'Hospitalet i amb la pròpia gestió de
govern per garantir la bona praxis de l‘empresa concessionària envers el projecte
presentat, es fa necessari prendre mesures de control exhaustives i independents
que avaluïn la correcta prestació d‘aquest servei.
Per això, demanem que es garanteixi la realització periòdica, per part dels serveis
municipals competents, dels controls de la qualitat del servei de recollida dels
residus municipals, neteja viària, neteja del clavegueram i de parcs i jardins.
Realitzar una tasca de conscienciació des dels mitjans públics, centres educatius,
centres esportius, per tal d‘arribar al màxim de la població possible per tenir un
millor estat de neteja.
I que es creï una comissió permanent de seguiment del compliment del servei de
neteja i que l‘Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat encarregui una auditoria
externa per avaluar quantitativament i qualitativament el compliment per part de
Fomento de Construcciones i Contratas del servei de neteja, en base al contracte
vigent, i que s‘incorpori l‘adequació d‘una partida econòmica per a tal finalitat en el
pressupost municipal de 2016, perdó 2017.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, ha donat temps de presentar les quatre mocions.

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 la moció 16, moció per instar al govern de l‘Estat Espanyol
a complir amb els seus compromisos de reubicar i reassentar a les persones
refugiades, sobre aquest tema crec que hi ha poca cosa més a afegir, és un
problema sense resoldre per part de l‘Estat i també per part de la Unió Europea.
Però sí que m‘agradaria recordar el següent: Article 1 Dignitat humana; Article 2
Dret a la vida; Article 3 Dret a la integritat de la persona; Article 4 Prohibició de la
tortura i de les penes o dels tractes inhumans o degradants; Article 5 Prohibició de
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l‘esclavitud i del treball forçat; Article 6 Dret a la llibertat i a la seguretat; Article 10
Llibertat de pensament, de consciència i de religió; Article 11 Llibertat d‘expressió i
d‘informació; Article 18 Dret d‘asil; Article 19 Protecció en cas de devolució, expulsió
i extradició; Article 20 Igualtat davant la Llei; Article 21 No discriminació.
Tots aquests articles formen part de la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea, tots formen part del compromís que van adquirir tots els Estats membres
a l‘hora de formar part de la Unió, però tots es vulneren a la vista d‘uns dirigents
dels Estats membres que només miren al Mediterrani quan estan al seu iot o al seu
apartament d‘estiu a la costa. Aquest mateix mar Mediterrani que és ara la fosa
comú de milers i milers de persones que fugien dels seus països, buscant la
protecció de la Unió Europea. Evidentment, votaré a favor de la moció, perquè els
drets es tenen, ni es guanyen, ni es perden, i els Estats han d‘estar per garantir-los,
perquè les nostres fronteres no haurien d‘estar tancades i per què no hi ha drets si
existeix una Llei d‘estrangeria o un centre d‘internament d‘estrangers.
Respecte a la moció 17 i la 20, a favor de les dues i crec que en aquest cas ja està
tot dit.
I respecte a la moció 19, que és la moció per a una auditoria externa de la contracta
de recollida, sobre aquesta moció el Tinent d‘Alcalde de l‘Àrea ja farà una explicació
més extensa. En el meu cas, votaré a favor del primer, segon i tercer acord, i en
contra del quart i del cinquè. Breuement, aquesta moció arriba justament quan han
sorgit algunes notícies al respecte dels ajuntaments de Badalona i Barcelona, i crec
que poc tenen a veure amb la realitat del nostre municipi. El plec de condicions
d‘uns i altres contractes són diferents i per la part de l‘Ajuntament de l'Hospitalet ja
existeixen mecanismes de control quantitatius i qualitatius periòdics, que
garanteixen el compliment de la contracta. Per tant, em sembla bé el tema de la
comissió permanent, de la conscienciació i que se segueixi garantint la qualitat del
servei, però considero innecessari que es realitzi una auditoria externa de la
contracta. Gràcies.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la moció número 16, de la 17, de la 20, i de la 19, en contra del
quart i cinquè acord i a favor dels altres.

Essent les 18.35 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‘aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‘Alcaldia.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en aquesta primera intervenció ens posicionarem al voltant del punt de la moció
número 17, la votarem a favor, però bé, volíem fer alguns comentaris. En realitat, és
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cert que acostumem a omplir-nos la boca moltes vegades, de drets subjectius i
universals, com el d‘autonomia personal i atenció a la dependència, però al final n‘hi
ha prou amb canviar la llei que els regula en la seva aplicació o amb establir criteris
que limitin la seva pretesa universalitat, per desvirtuar-ne tot el contingut. Res ens
garanteix els drets, més enllà de la lluita a carrers, centres de treball, etc, sinó una
ideologia que es correspongui amb les seves finalitats i sobretot i com a
conseqüència, un pressupost adient per a la seva correcta implantació. Modificant
l‘accés a la llei, augmentant els requisits d‘accés a les prestacions i negant la seva
incorporació als pressupostos, matem el suposat dret subjectiu i universal.
Per exemple, algunes consideracions més sobre el text, el qual el votarem a favor,
el servei d‘atenció domiciliària, el SAD, el conegut com el SAD, no només s‘han vist
modificades les hores d‘atenció als usuaris i usuàries, sinó també els criteris
d‘accés i d‘incompatibilitats. I això no només ha passat amb el SAD de la cartera de
serveis d‘Atenció a la Dependència, sinó també amb el Servei d‘Atenció Domiciliària
de la cartera de Serveis Socials, els dos gestionats per l‘Ajuntament. Per nosaltres,
no es tracta de si les persones no es poden valdre per si mateixes, sinó que es
tracta de milers de persones desateses en les seves necessitats de la vida
quotidiana, perquè no les cobreix una llei que ja els hi havia reconegut aquest dret.
Ara les desatén.
Els efectes sobre les dones, creiem que és important puntualitzar-ho, són molt clars
i perversos, tradicionalment han estat elles les cuidadores familiars. Ara hem
retornat majoritàriament a aquesta mateixa dinàmica, on les dones assumeixen les
cures dels seus pares, mares, sogres, avis i d‘altres familiars dependents.
Continuem sense reconèixer aquest treball reproductiu, no s‘han creat els llocs de
treball tal i com s‘havia proclamat que seria un dels efectes claus d‘aquesta llei.
Alguns dels col·lectius de protecció d‘aquesta llei i que pateixin especialment la
paralització del calendari de desplegament, per nosaltres són la gent gran i les
persones amb diversitat funcional. Les 21.302 que se citen, de les que s‘hauria de
fer referència explícita, per nosaltres, com a col·lectiu específic, a les persones amb
malaltia mental que tenen el certificat de discapacitat, 5.833 veïnes amb malalties
mentals a l‘any 2014, que formen part d‘aquest nombre de persones, aquí hi ha una
diferència que serien 22.603 persones, dades del 2014, perquè al 2015
disminueixen aquestes dades esmentades que es deia en l‘informe, deia 21.302,
serien unes 1.300 menys, perquè existeix un canvi en el sistema d‘informació que fa
la Generalitat i això fa que es rebaixin aquestes 1.300.
Sobre els acords, fer varies aportacions o simplement consideracions, en l‘acord
quart creiem que s‘hauria d‘haver tingut en compte, la necessària incorporació al
Règim General de la Seguretat Social, de les persones cuidadores, recuperant allò
que l‘administració feia a l‘inici de l‘aplicació de la Llei, amb una ajuda econòmica a
aquestes aportacions. En el cinquè, quan el PSC parla, em sembla molt adient
comentar-ho en aquest acord concret, quan el Partit dels Socialistes de Catalunya
parla d‘establir la garantia de gestió pública de la valoració, seguiment i inspecció i
de reforçar la gestió pública del sistema, què vol dir exactament amb aquestes
afirmacions ¿que són serveis que no es poden privatitzar, tal i com ha fet el propi
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Govern, en els últims anys, amb el Servei d‘Atenció Domiciliària, per exemple, o en
l‘últim any amb el 010, del qual hem parlat durant diversos Plens, o per exemple
amb el servei de neteja d‘edificis municipals, també fa uns anys o el servei
d‘informació i consergeria de l‘Escola Municipal de Música i Centre de les Arts?
¿Garantia de gestió pública vol dir això per al Govern? Per a nosaltres, no.
Nosaltres defensem la gestió pública de tots els serveis públics, siguin o no
municipals, no ens costa demanar-ho a una altra administració i li demanem també
a la nostra. En relació al sisè, ens agradaria que aquest punt inclogués, en els
trasllats, aquesta moció inclogués el trasllat a COCARMI i a la Federació Salut
Mental de Catalunya. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, ens posicionarem sobre la 17 i sobre la 20, perquè a les altres estem adherits.
Sobre la 17, la moció en defensa del sistema d‘autonomia personal i atenció a la
dependència, la votarem a favor, matisant que el projecte dels pressupostos del
2017 preveu l‘increment de la despesa social en 1.170 milions d‘euros, en matèria
de Benestar, la Renda Mínima d‘Inserció creixerà en 70 milions d‘euros, es
destinaran 42 milions d‘euros més a potenciar els serveis d‘atenció domiciliària i es
millorarà l‘atenció a la dependència amb 67 milions d‘euros addicionals.
Quant a la moció número 20, per a la incorporació de clàusules socials en la
contractació pública, hi donem suport, recordem que al Ple que es va celebrar el 28
d‘abril de 2015, ja vàrem presentar una moció molt similar a la que tenim avui sobre
la taula. Tanmateix, en aquell moment i atenent a l‘explicació que ens va fer en
aquell moment la Sra. Mercè Perea, que ens va informar que aquest tipus de
clàusules ja s‘estaven implementant, vàrem decidir retirar la moció. Avui donem
suport a aquesta moció entenent que fruit de l‘estudi que es durà a terme, es
procedirà a ampliar o, si més no, donar més rellevància a aquest aspecte.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, ens posicionarem sobre la moció número 17, sobre la Llei de la Dependència,
bé, el govern del PP no només escanya a nivell financer a la Generalitat, sinó que
tampoc compleix els seus acords amb els serveis socials. L‘assignació de l‘Estat en
el programa social a nivell de Catalunya s‘ha reduït, en els darrers 5 anys, un 88%.
La Generalitat de Catalunya ha hagut d‘assumir el 82% de la Llei de la
Dependència, quan segons aquesta Llei només li corresponia fer-ho al 50% i la
Generalitat també ha deixat de rebre més de 336 milions d‘euros de la Llei de la
Dependència, per part del govern del Partit Popular, durant els darrers quatre anys.
Per tant, estem d‘acord amb aquesta moció, i tot i l‘asfixia del govern del Partit
Popular a la Generalitat de Catalunya, el govern de la Generalitat de Catalunya
augmentarà en aquest pressupostos del 2017, que s‘han presentat avui al
Parlament de Catalunya, en més de 50 milions d‘euros per atendre les persones en
situació de dependència i també incrementar el recursos destinats a les places
residencials.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bien, respecto a la primera moción, a la 16, creo que…, como la 17, creo que han
equivocado el foro para traerla, creo que sería de otra administración y más bien del
Congreso de los Diputados donde tendríamos que estar debatiendo este tipo de
mociones. Creemos que la 16, la de los refugiados, es una moción oportunista, el
gobierno de España adquirió un compromiso y sin duda ese compromiso lo
cumplirá, para ello, para cumplirlo hay varios temas que están pendientes, y es que
primero quieran venir los refugiados a España y no a otros países como Alemania,
y el tema lo tenemos ahora con el problema que tiene Alemania también por los
refugiados, y otro es que la Unión Europea, pues con todo el procedimiento interno
de identificación y demás, vaya asignando las personas que tienen que venir a
España. El Ministro ya lo dijo en su momento en el Congreso de los Diputados, y el
gobierno tiene el firme propósito de cumplirla, porque nuestra postura ha sido
siempre la misma, que es ser solidarios y ayudar.
Y queremos primero, lo primero es que no se pongan en riesgo las vidas humanas,
y para ello lo ideal, por tanto, sería evitar que haya personas que tengan que pasar
a manos de la mafia. Y queremos también ser solidarios con Grecia y con otros
países que reciben más refugiados que nosotros. En ese punto no hay
discrepancias, queremos ayudar a Turquía también a tratar a los refugiados con la
dignidad de vida, y queremos ayudar al resto de Europa para hacer realidad el
derecho de asilo, de forma ordenada y organizada, así como ayudar a la
reubicación y el asentamiento de los refugiados. Por tanto, esta moción es cuestión
de tiempo y los tiempos también los marca la Unión Europea y no tanto el gobierno
de España, para llevarlo a cabo. Por tanto, en esta moción nos abstendremos,
porque creemos que aquí poco puede hacer este Ayuntamiento.
Respecto a la 17, sí que me sorprende y sí que me sorprende la moción, porque,
claro, ya que quieren activar la Ley de Dependencia, pues veamos de dónde
partimos y a dónde queremos llegar, porque me parece bastante demagógico
culpabilizar al Partido Popular de la situación actual que tenemos con esta Ley,
igual que con otras que hacen lo mismo. Porque si hablamos de la Ley de la
Dependencia, lo que tenemos es un consenso y un consenso ya político, incluso
reconocido por muchos de ustedes, es que fue una pésima Ley por su planificación
e implantación. No hubo una planificación económica adecuada y prueba de ello es
que se ha debido ir cambiando y modificando los criterios, porque no estaba
planificado correctamente, y una deficiente planificación en la implantación desde
su comienzo.
Esta Ley dejó, como se dice vulgarmente, el marrón a las comunidades autónomas,
y el gobierno socialista se puso la medalla, pero la dejó ahí, la dejó ahí sin criterio y
sin planificación. Si hablamos de los cuidadores no profesionales, pues se pusieron
en marcha simplemente porque había escasez de servicios de residencias
geriátricas, centros de día, etc, y cuando se implantó la Ley, como estas carencias
eran evidentes, en muchas zonas se activó esta figura, que luego fue
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generalizándose y posteriormente, efectivamente, ya no hubo dinero para pagarla,
por una mala planificación inicial.
Pero es que si hablamos de recortes, los primeros recortes que hizo el gobierno del
Estado, en los últimos años, fueron la disminución de las retribuciones de los
empleados públicos en el 2010, la congelación de las pensiones, la eliminación de
la posibilidad de jubilación parcial, la eliminación del cheque bebé, la exigencia de
recorte del déficit en 1,1% de las comunidades autónomas, la disminución de la
ayuda al desarrollo, el sistema público de pensiones, la tasa de reposición de solo
uno por cada diez empleados públicos que se jubilasen, la reducción del programa
de ayudas a la vivienda, el gasto en sanidad se redujo un 8,2%, el gasto en
protección de desempleo un 1,6, el gasto en políticas activas de empleo un 5,5, los
permisos por maternidad se retrasaron, el recorte en prestación por incapacidad
temporal un 4,9, y recorte en el presupuesto para la aplicación de la Ley de la
Dependencia un 5,4, así como la pérdida del derecho de retroactividad para la
prestación de la Ley de la Dependencia. Por tanto, pídanlo todo…
Essent les 18.45 hores, s‘incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Martín, se le ha acabado el tiempo.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí.

SRA. ALCALDESSA
Pues si nos dice muy rápidamente la posición de voto, se lo agradeceremos.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias, muy amable. Pues nos abstendremos en los tres primeros y votaremos
favorablemente a los tres últimos. En la 18 nos abstendremos del primer punto...

SRA. ALCALDESSA
La 19, la 18 ha quedado encima de la mesa.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Perdón, sí, ha quedado sobre la mesa, perdón. La 19 a favor, excepto el último
punto, el punto cuatro que nos abstenemos. Y la 20 a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nosotros nos posicionamos sobre la moción en defensa del sistema..., de la Ley
de Dependencia vaya. Nosotros siempre consideramos que la Ley de la
Dependencia fue muy positiva, pero también con grandes dificultades debido a los
temas, digamos, presupuestarios. Votaremos a favor, porque evidentemente es
necesario desarrollar esta Ley, porque es un reconocimiento sobre todo, un
reconocimiento social a las personas que cuidan, a los cuidadores y cuidadoras,
especialmente mujeres, que es sobre las que recaen normalmente las tareas de
cuidar a un familiar que está en situación de dependencia, sea cual sea su causa,
por lo tanto, estamos hablando de un sector profundamente feminizado. Y decimos
que es un reconocimiento social, porque todo ello se traduciría en cotización, en
remuneración y en prestaciones, que son lo que genera derechos después para
tener una vida digna.
Tengamos en cuenta que las personas que tienen un familiar de dependencia,
difícilmente pueden estar desarrollando una labor que no sea más allá de las
labores de cuidado a estas personas. Por lo tanto, creemos que esta sociedad debe
reconocer de manera, digamos, ya definitiva, estos cuidadores y desarrollar de una
vez por todas, dotar presupuestariamente, sea quien sea, sea la Generalitat, sea el
Estado, sea quien sea, digamos, para que se pueda desarrollar, y estas personas
puedan estar bien atendidas y los cuidadores tener todo este tipo de prestaciones.
Y me viene muy bien, digamos, lo que es la atención domiciliaria de la dependencia
también, en algunos casos de que hay personas que no pueden desarrollar estos
cuidados a sus familiares, para posicionarme en la moción 20, que es sobre
cláusulas sociales. Cuando hemos estado en la mesa de contratación, nosotros
hemos defendido, digamos, estas cláusulas sociales en las licitaciones, por qué,
porque entendemos que, sobre todo en los servicios a las personas, las grandes
empresas muchas veces no destinan los recursos suficientes para poder desarrollar
adecuadamente, es mucho más fácil que una cooperativa o una pequeña empresa
de economía social, en estos ámbitos desarrolle muchísimo mejor, con muchísima
más cercanía y proximidad este tipo, digamos, de trabajos.
Consideramos que no todas las grandes empresas pueden abarcar, digamos, son
las que normalmente se quedan todas las licitaciones de los ayuntamientos y que
no generan garantías con sus trabajadores, ni tan siquiera con el servicio muchas
veces. Hay muchas quejas, por ejemplo, con el tema de atención domiciliaria,
nosotros defendemos las cláusulas sociales y también la municipalización de
servicios, por supuesto.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, en cuanto a la moción número 16,
obviamente nosotros vamos a votar a favor, como no puede ser de otra manera.
Hombre, yo escucho aquí alguna cuestión con la que no estoy de acuerdo, se decía
que esto hay que dejarlo, porque la Comunidad Europea y tal…miri, i això ho diré
en català que algú li sonarà, és que aquí a l‘Estat Espanyol tenim pressa, li sona
això de tenim pressa? Tenim pressa perquè això es porti a terme quan abans millor.
Porque lamentamos que mientras tanto la Comunidad Europea vaya poco a poco y
al final se vaya quedando ahí gente desamparada, refugiados que necesitan que se
les atienda, es una cuestión humanitaria y de eso sabemos mucho en este país que
es España. Por lo tanto, nosotros, ho torno a dir, tenim pressa, creo que a alguien le
sonará eso, y estamos ansiosos de que se lleven a efecto, pues estas políticas para
paliar, como mínimo, la grave situación en la que se encuentran muchos refugiados
que demasiado tienen con salir huyendo de su país y pasar por las penurias que
todos vemos, es verdad, por el Mediterráneo y antes de llegar al Mediterráneo se
han quedado muchos en el camino y luego llegan aquí…
En lo que no estaremos de acuerdo es en el tema de los CIES, porque ahí habrá
que ver qué solución se le da, pero en lo que sí estamos de acuerdo, por supuesto,
es en que esto tiene que hacerse cuanto antes y, por lo tanto, nosotros votamos a
favor, para ver si de una vez por todas se toma conciencia de que esto no puede
seguir por este camino, que haya personas, seres humanos, que estén muriendo
por inanición, por falta de cuidados, porque los gobiernos miran para otro lado y
aquí no podemos tener esa conciencia, sino que hay que ponerse manos a la obra
y no esperar a que la Comunidad Europea con sus disputas y sus historias les
vayan dando largas, creo que hay que correr. En cualquier caso, votaremos a favor
con mucho gusto.
La segunda moción, la 17, también, por supuesto, creemos que es absolutamente
necesario atender algo que es…, claro, es conjunta, por supuesto, pero
evidentemente yo quería decir que es absolutamente necesario y de conciencia
social que hay que tener para atender lo que hay que atender y que además está
ahí, pero que al final nunca hay presupuesto para estas cosas. Es lo de siempre,
todo el mundo aquí habla de conciencia social, pero no dota de partidas
presupuestarias las cosas para que se puedan cumplir y hacemos, pues muchas
veces postureo con las cuestiones, con leyes y demás, que luego no se cumplen,
pero es que lo hacen prácticamente todos los gobiernos, no crean que es uno u
otro. En cualquier caso, al que le toca ahora poner el cascabel al gato es al
gobierno que está y a éste es al que hay que reclamarle, que es el PP.
Y miren, la otra, la 20, esta moción también la vamos a votar a favor, pero miren,
les quiero enseñar una cosa, esto es un documento, por lo que nos extraña, porque
por eso entendemos que hay un cierto postureo en estas mociones, aunque son
necesarias, pero es un documento bien amplio que desarrolla…, es una guía que
desarrolla todo lo que ustedes piden aquí, fue redactada por la Junta Consultiva de
Contratación Administrativa de la Generalitat y la versión editada de hace poco, de
octubre de 2014. Aplicar las cláusulas de carácter social es una cuestión de
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voluntad política, ni más ni menos, vemos bien que representantes, técnicos del
Ayuntamiento y entidades sociales de la ciudad, constituyan un grupo de trabajo
para establecerlas en función de las necesidades sociales del municipio y las
necesidades contractuales de la administración.
Por eso la vamos a votar a favor, pero que no han descubierto nada, esto está ya,
lo que hay que hacer es ponerlo en marcha, eso está aquí editado y da suficientes
argumentos y muy bien desarrollados, para que eso se ponga en marcha, si lo que
pretenden es concienciar para que se ponga en marcha, me parece bien, pero
vamos que a veces, por según cosas que veo, me da la sensación que son más
esas políticas de postureo, porque a quien hay que decirle que se ponga en marcha
es a los que están gobernando en la Generalitat, y eso es lo que de verdad será
efectivo. En cualquier caso, nos parece bien y la vamos a votar a favor también.
Gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Sobre la moción 19, el posicionamiento es a favor de los tres
primeros acuerdos, en contra del cuarto y en contra del quinto, y me explicaré. Ya
hemos comentado en la presentación anterior del documento de análisis de control
y mecanismos de la contrata de limpieza, cuales son esos elementos clave de este
pliego de condiciones, cuales son las cuestiones de control que tenemos, los
sistemas de inspección, de certificación, de sanción y de alguna manera de análisis
y propuestas de mejora continua en torno a la contrata.
Al presentar la moción se vuelve a reiterar la idea de que todo el mundo cree que
esto está muy mal y pintan ustedes una situación como muy negativa, nosotros no
queremos darle ninguna pátina extraña, ni extraterrestre, a la valoración que
hacemos del tema de la limpieza y además nos interesan cuantas más opiniones y
objetivas mejor, pero yo creo que hay una carga de subjetividad excesiva en la
cuestión de la percepción y, en fin, desde ese punto de vista no podemos compartir
la visión de algunos grupos de la oposición, porque luego cuando se traslada a la
opinión que dan los ciudadanos y ciudadanas a través de los barómetros, y el
último es de enero de 2015, pues precisamente la limpieza no es el principal
problema de la ciudad, pero como que basta que lo diga un ciudadano, ya es de
interés de este gobierno, pero las cosas como son y en su justos términos, porque
si no acabamos aquí haciendo un problema general de lo que no lo es.
Y, por tanto, vayamos más a las nueces que al ruido, ruido podemos hacer y
sabemos hacer todos, pero vayamos a las nueces y las nueces son las mejoras
continuas en cada uno de los servicios que tenemos contratados, y mejoras
significa implicar a los casi 400 trabajadores y trabajadoras de la contrata, tenerlos
en consideración, tenerles también el respeto merecido, porque a veces se asocia
esta idea de mal servicio con el tema del rendimiento de esos equipos de trabajo y
yo quisiera también romper una lanza a favor de esos casi 400 trabajadores que
cada día trabajan al servicio de esta ciudad. Lo digo, porque si vamos asociando las
percepciones negativas y los servicios en negativo, al final acabaremos por…o se
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desprenderá de ese tipo de percepciones o de ese tipo de declaraciones, que aquí
o la gente no trabaja o no trabaja lo suficientemente bien y yo creo que eso no es
así y, por tanto, lo que estamos planteando son, insisto, las nueces, cosas
razonables, racionales, controlables, cuantitativa y cualitativamente.
Nosotros hemos votado a favor del primer punto, pero es que les acabamos de dar
un informe en el que se explica cómo se hace diariamente, no periódicamente, no,
diariamente el control de calidad cuantitativo, insisto, y cualitativo, de cada servicio,
y lo tienen ustedes en el informe y lo podemos debatir y lo podemos discutir y
pueden estar o no de acuerdo y en eso ningún problema, pero, en fin, esto ya se
hace, se hace cada día, se hace cada semana, se hace cada mes, se certifica, se
descuenta, se discute, se debate con la empresa, y en ese sentido, pues ya se está
haciendo. Insisto, lo votamos a favor, pero es redundante.
El segundo acuerdo que dice, realizar una tarea de concienciación, cierto, esto es
necesario y por eso le damos el voto favorable, esa tarea de concienciación se
viene haciendo, yo creo que desde el inicio de la democracia loca, es decir, que el
conjunto de la ciudadanía tenga una actitud más cívica y un uso más ordenado y
más responsable del espacio público, creo que forma parte del ADN del gobierno
de la ciudad y vamos haciendo campaña de concienciación, de información, de
comunicación, desde el inicio. Y estamos preparando nuevas actuaciones, nuevas
acciones, porque es evidente, y lo he dicho siempre, hay cambios de uso en el
espacio público, hay cambios de comportamiento muchas veces y hay también
cambios en los propios espacios públicos y eso, lógicamente, ha de hacernos
cambiar los servicios que allí se hacen y hemos de incidir también en la ciudadanía
para que ese espacio público se trate con el mayor respeto y con la mayor
responsabilidad posible. Y en ese sentido, no nos duelen prendas y seguiremos
trabajando en esa tarea de concienciación.
Y el tercero, la Comisión de Seguimiento, ya existe de facto, hemos hecho dos
reuniones, una cada seis meses, no tenemos ningún problema en que la Alcaldía
haga un Decreto. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. ¿Nos hemos posicionado en todas las mociones?

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Falta el posicionament en la 20, si no m‘equivoco, votem favorablement.
A continuació l‘Alcaldessa obre un segon torn d‘intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, molt ràpidament, algunes consideracions, per exemple a l‘auditoria externa de la
contracta de residus, la número 19, un any després continuem esperant l‘estudi de
remunicipalització del serveis inclosos dins d‘aquesta contracta, aprovat al Ple. Li
preguntem al govern, ¿el pensen presentar dins de la present legislatura o pensen
esperar fins la propera per fer-ho? Veient el detall dels sistemes de control i
seguiment de la contracta de recollida de residus urbans i neteja viària, inclosos a
l‘expedient presentat per l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
al punt 13 del present Ple de desembre, ens preguntem quants diners ens està
costant a les veïnes de l‘Hospitalet, vigilar l‘estricte compliment de la contracta, per
part de l‘empresa concessionària. ¿És raonable qüestionar-se, per nosaltres,
mantenir externalitzats aquests serveis i posar tots aquests recursos públics, a
controlar el bon funcionament dels mateixos, en comptes de dedicar-los a millorar la
incidència real dels serveis, a la millora de la neteja dels nostres carrers i del
sistema públic de recollida de residus? Per nosaltres està clar que no, que no és
raonable, per nosaltres seria molt més raonable la gestió pública d‘un servei públic,
però ens agradaria que ens expliquessin cóm està el tema de l‘estudi.
Bé, en relació a la 20, per a la incorporació de les clàusules socials, creiem que és
el moment d'aprofitar l'expertesa de tots aquests anys adquirida per treballadores
de l'Ajuntament i incorporar nou personal també o formar-lo, per tal de fer relleu i
per garantir que el Consistori pugui donar resposta des d'aquest àmbit, des de la
contractació, a les necessitats reals del municipi, del territori. Com que darrerament
es parla tant d'atraure inversions, garantir que aquestes siguin justes i responsables
és el repte que hauria d'abanderar, per nosaltres, una administració pública
responsable. L'estructura de la ciutat, dividida en districtes, ens presenta...

SRA. ALCALDESSA
Sí, se li ha acabat el temps. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, jo també em volia posicionar una mica sobre la moció del tema de l‘auditoria de
la contracta de la neteja. Sr. Pepe Castro, jo el primer que vull manifestar és, doncs
agrair aquests estudis, aquestes dues reunions que s‘han fet amb aquests estudis,
perquè des d‘aquest punt de vista veig la mostra de la voluntat de l‘equip de govern
de seguir treballant i de treballar constantment amb aquest tema. Però, com aquí
d‘altres han dit, a mi m‘agradaria no dir el que dic, perquè seria que el tema o està
solucionat o que aquesta percepció és pràcticament nul·la i, per tant, si fos
pràcticament nul·la, tampoc aniria, no seria tan ―pegigatero‖ en anar-ho dient,
desgraciadament el que copsa la gent que et parla de moltes coses de la ciutat,
perquè el fet de ser regidor, doncs et trobes a gent que et va parlant i et va explicant
coses, sobre el tema de la neteja el que ens trobem és que hi ha un desencant
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constant en el sentit que és una cosa que es tradueix en el temps que la percepció
de millora no s‘assoleix.
Quan això significa que fem ampliacions d‘aquesta contracta amb diners i estem
parlant que estem en 30 milions d‘euros, el que jo, com a representant del Partit
Demòcrata de l'Hospitalet, el que intento, quan obstinadament presentem mocions,
ja sigui conjunta o separadament, amb aquests temes, és perquè creiem que tants
diners necessiten un millor servei i que no dubto que...i jo sí que no dubto dels
treballadors que facin la seva feina, ni molt menys, però no parlem de la feina, o
sigui, jo no discuteixo la feina que fan, jo no critico la feina que fan, sinó que no sé
quin és el mecanisme per veure que això es tradueixi en una percepció millor per la
ciutadania.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, molt breu, sobretot també sobre la moció de la neteja, possiblement no serà el
problema número 1 dels ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet el tema de la neteja,
però sí que és un dels problemes principals d‘aquesta ciutat. Hi ha molts ciutadans
que tenen una queixa i així ho manifesten, de com s‘està efectuant la neteja, i
sobretot tenim un problema molt gran que és el tema de l‘incivisme que es produeix
a molts barris d‘aquesta ciutat. Per tant, doncs jo crec que tots els grups municipals
compartim que la neteja és un dels problemes i l‘inicivisme també és una de les
problemàtiques i hem d‘actuar coordinadament.
Lamento que finalment per la votació sembla que no es realitzarà aquesta auditoria,
creiem que una auditoria bàsicament era important fer-la, perquè els casos de
Badalona o Barcelona, doncs posen de manifest que ha hagut, en teoria, males
pràctiques de Fomento y Contratas i, per tant, fer una auditoria a la nostra ciutat
significava un element al menys de poder saber la situació.
I també, doncs esperem, així com es va comprometre l‘equip de govern, que a
finals d‘aquest any puguem tenir l‘estudi de la municipalització sobre la neteja a la
nostra ciutat, ja que correspon a una moció que es va aprovar al setembre del 2016,
hi ha el compromís de l‘equip de govern que aquest estudi el tinguem, doncs abans
de finalitzar aquest any, per tant, esperem que aquest estudi, amb aquestes últimes
dues setmanes que queden d‘any, doncs el puguem rebre.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, a ver, pues algo tiene que pasar con la limpieza cuando el equipo de gobierno
contrata a doce inspectores, para hacer seguimientos de la limpieza y lo explicita y
lo difunde, algo tiene que pasar, sobretodo porque además los vecinos y vecinas en
las redes están muy activos también con el tema de la limpieza y es muy usual, en
los ―consells de districte‖, ha salido en numerosos ―consells de districte‖ también
esta problemática. Algo tiene que estar pasando con la limpieza de la ciudad
cuando es un..., al menos a mi, vecino tras vecino que me encuentro por la calle, lo
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primero que me suelta, digamos, es lo que está pasando con la limpieza del barrio,
lo siento, percepción, sería percepción si fuera puntual, pero es que no lo es, es
continuo y ustedes lo saben.
O sea, pedir una auditoría de un servicio que es una de las máximas competencias
que tiene el Ayuntamiento, no creemos que sea baladí, es que debería ser ya por
sistema, porque si se piden auditorías a cualquier entidad a la que se le da una
subvención de a lo mejor, yo qué sé, 6.000 euros, pues imagínese cuando esto es
la contrata mayor que tiene el Ayuntamiento, que supone aproximadamente unos
30 millones de euros, el 10% o un poco más de su presupuesto municipal. Creemos
que es un ejercicio de responsabilidad del propio equipo de gobierno y más con las
situaciones que se están, digamos, produciendo en municipios que están muy
alrededor y que tienen la misma empresa, digamos, con la contrata de limpieza. Ya
por responsabilidad propia y por evitar situaciones posteriores, si yo fuera el equipo
de gobierno hubiera sido el equipo de gobierno el que hubiera hecho esta petición
de auditoría, por una cuestión de responsabilidad, ya le digo.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, bueno, nosotros evidentemente, mire, tenemos interés en que esto se lleve a
efecto por una razón muy sencilla, porque nosotros queremos hablar de
transparencia. Evidentemente que no tenemos los mismos objetivos que quizás
otros grupos, que lo que pretenden es que al final esto acabe remunicipalizado, no
es nuestro modelo, nosotros no queremos que los ayuntamientos se conviertan en
patronal, porque creemos que el modelo ese, yo creo sinceramente que no es el
mejor para la ciudad. Pero sí tenemos la idea de que la transparencia siempre es
buena y, claro, aquella frase popular de ―el gato escaldado del agua fría huye‖,
claro, viendo lo que ha pasado en un par de ciudades importantes, grandes
ciudades, creemos…y sabiendo que las grandes empresas tienen prácticamente el
mismo modus operandi en todos los sitios, pues la verdad es que querríamos verlo.
Pero mire, es que Sr. Castro, usted siempre tiene que decir alguna palabra que me
hace intervenir, yo no iba a intervenir, he intervenido para dejar claro que en
nuestro ánimo no está remunicipalizar, pero sobretodo porque usted ha dicho dos
palabras, en la anterior ha dicho usted que nosotros intentábamos emborronar y me
parece que no, que lo que intentábamos es aclarar y que haya transparencia, y en
esta ha dicho usted que lo que pretendemos es hacer ruido, oiga, hacer ruido es
pedir transparencia, pedir que las cosas tengan luz y taquígrafos, yo no lo veo el
ruido. Por lo tanto, tenga usted cuidado con lo que dice que nosotros queremos y
hacer esas afirmaciones que de lo que dice la oposición, porque nos hace usted
intervenir otra vez, yo me podía haber ahorrado esta intervención si usted no dice
eso.
Pero, en cualquier caso, viene bien para decir que nosotros no tenemos los mismos
objetivos que otros grupos, pero si el de la transparencia, que no el de la
remunicipalización, quédense tranquilos en ese aspecto, aunque también
entendemos que tienen legítimo derecho a reivindicarlo, pero nosotros no lo vamos
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a reivindicar porque no creemos en ese modelo, pero sí en el modelo de la
transparencia y de que se hagan bien las cosas y no se estarán haciendo tan bien,
Sr. Castro, cuando hay problemas, cuando la gente se queja, por mucho que usted
diga, los hay, que se pueden arreglar y que vuelvo a ofrecerle la posibilidad de
colaborar para que se arreglen, Sr. Castro, no nos vea aquí emborronando, ni
haciendo ruido, que no es nuestro objetivo, sino ayudar, y sobre todo transparencia,
ese es el objetivo de esta moción.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha…Sr. Castro, jo crec que ja breument, en fi…

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, yo lamento ser tan provocador con el Sr. García, no sé, quizás debo aprender
algo de usted, no sé. Mire, transparencia toda, toda, ningún problema, hay un
control exhaustivo de esta contrata y quitemos ya las sombras de duda, porque si
no al final vamos generando ese ruido del que yo les hablaba antes.
Municipalización, mire, para no querer municipalización usted votó a favor del
estudio de municipalización, lo digo porque a ver si nos aclaramos, porque si no
uno ya se pierde, uno se pierde en este Pleno. En todo caso, mire, el estudio, para
común conocimiento de todos los grupos, está a punto de finalizarse, esperamos
que a final de año, inicios de enero, lo tengamos, hay una última cuestión que ya
expliqué en el último Pleno o en el penúltimo, ya no lo recuerdo, que es el tema de
Castelldefels, que nos ha servido también como elemento, digamos, cualitativo de
información, y en eso estamos y los resultados serán transparentes, no habrá
ningún problema.
Efectivamente, Sra. González, hemos puesto inspectores y formaba parte del Plan,
se lo explicamos a su grupo en el mes de mayo o junio, no tenemos nada que
esconder, absolutamente nada. Y esa empresa está auditada externamente
también, es una empresa que económica o financieramente está auditada
externamente y tenemos acceso a esa información también, y está al corriente de
sus obligaciones fiscales y laborales también, que también lo sabemos, que esa
también es obligación del gobierno. Por tanto, escuche, ustedes tienen una opinión
respecto al tema de las auditorías y nosotros pensamos, no, no, la opinión es de
ustedes, la opinión no es general, mire, a mi no me vienen los vecinos a la regidoría
de distrito a pedirme ninguna auditoría, ya le digo yo, vienen a decir, efectivamente,
que se limpia mejor o que hay una calle que tiene mejor o peor acabado o que tiene
alguna dificultad de limpieza, pero no mezclemos unas cosas con las otras. Y nada
más, gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat el bloc de les mocions conjuntes. Per fer una mica de recull
de les votacions, la número 16, que era la referent a les persones refugiades, ha
quedat aprovada amb 3 abstencions, per tant, 24 vots a favor. La número 17 de la
Llei de la dependència, els punts 1, 2 i 3, tenen 24 vots a favor i tres abstencions, i
els punts 4, 5 i 6 estan aprovats per unanimitat. La número 19 també queda
aprovada a excepció del punt número 4, amb unanimitat en els punts 1, 2 i 3, el
punt 4 queda rebutjat amb 13 vots contraris, 11 a favor i 3 abstencions, i el número
5, el punt 5, quedaria aprovat. I la número 20, la moció 20, referent a les clàusules
socials, quedaria aprovada per unanimitat.
Passem ara ja a les mocions individuals, comencem per Ciutadans.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 16, 17, 28, 19 i 20;
adoptant-se els següents acords:
PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC
Amb l’adhesió de CIUTADANS, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 16.- PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT ESPANYOL A COMPLIR
AMB ELS SEUS COMPROMISOS DE REUBICAR I REASSENTAR LES
PERSONES REFUGIADES.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

A principis del 2016, per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial, el
nombre de persones desplaçades de les seves llars a conseqüència dels conflictes,
la persecució i les vulneracions de drets humans en els seus països ha superat els
65 milions, segons dades de l'ACNUR.
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Desplaçats per la persecució i els conflictes, recents i antics, milers d'homes,
dones, nens i nenes miren cap a Europa a la cerca de seguretat. No obstant això,
aquesta situació està posant al descobert la incapacitat de la comunitat
internacional per resoldre i prevenir els conflictes i les situacions d'emergència
humanitària, així com la falta de voluntat política per complir amb les obligacions
internacionals en matèria de drets humans i protecció internacional.

És una vergonya que Europa no pugui deixar de banda la política interna i resoldre
aquesta crisi humanitària compartint la responsabilitat d'acollir un nombre equitatiu
de persones refugiades.
Atès que el passat 22 de setembre es complia un any des que els líders de la Unió
Europea acordessin un mecanisme d'emergència per compartir la responsabilitat de
reubicar a les persones sol·licitants d'asil que es troben atrapades a Grècia o a
Itàlia en condicions deplorables.
Atès que l‘Estat espanyol, malgrat el compromís de reubicar a 6.647 persones des
de Grècia en un període de dos anys, segons el Ministeri d'Interior fins avui només
s'han acollit a 344 persones i que tan sols 279 persones han estat reassentades del
compromís total de 1.449 assumit per l‘Estat espanyol.
Atès que a aquest ritme, es trigarien 16 anys a complir els compromisos adquirits.
Atès que la xifra total de persones acollides queda molt lluny de les 17.337
persones que el Govern espanyol es va comprometre a acollir, bé per la via de la
reubicació, bé per la via del reassentament.
Per tot això, els grups polítics municipals del PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES i ERC,
amb l‘adhesió de CIUTADANS, CiU i CUP-PA, proposen al Ple l‘adopció dels
següents:

ACORDS:
1.

Instar al Govern espanyol a:
a.
Agilitzar de manera significativa el procés de trasllat de persones
refugiades a l‘Estat espanyol mitjançant la seva reubicació.
b.
Complir en el termini previst els compromisos acordats amb la UE
d'acollir a 17.337 persones.

2.
Traslladar aquest acord al President del Govern espanyol, a la Secretaria
d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, a Amnistia
Internacional de Catalunya, al Consell de Ciutat i a Creu Roja de l‘Hospitalet.
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PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Amb l’adhesió de CIUTADANS
MOCIÓ 17.- EN DEFENSA DEL SISTEMA D’AUTONOMIA PERSONAL I
ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA.
El passat 30 de novembre es van celebrar 10 anys de l‘aprovació de la Llei
39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l‘Autonomia Personal i Atenció a les
Persones en Situació de Dependència, més coneguda com a Llei de la
Dependència. Aquesta reconeixia un nou dret subjectiu i universal de cura de les
persones que ja sigui per motius d‘edat o per motius vinculats a una discapacitat es
trobava en situació de dependència. L‘aprovació d‘aquesta llei, juntament amb
l‘aprovació a Catalunya de la llei 12/2007, d‘11 d‘octubre, de Serveis Socials, va
suposar la creació del Sistema Català d‘Autonomia i atenció a la Dependència.
Es tractava d‘una Llei consensuada amb les CCAA, ens locals i associacions
d‘afectats que donava sortida a la situació de més de 2 milions de persones que no
es poden valdre per si mateixes, creant un nou sistema públic que les dotés d‘uns
drets subjectius universals.
La Llei es va implantar de forma gradual segons el calendari previst fins l‘arribada al
Govern del Partit Popular al novembre de 2011. En aquell moment el 80,7% de les
persones beneficiades enquestades consideraven positiva o molt positiva l‘atenció
rebuda.
Al desembre de 2011 el Govern va decidir paralitzar el calendari d‘aplicació de la
Llei, impedint l‘accés de les persones amb dependència moderada i eliminant les
partides pressupostaries acordades al calendari en els Pressupostos Generals de
l‘Estat de 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016.
A partir de 2012, el Govern Estatal va incrementar considerablement el copagament
i va produir un gran retrocés en el finançament estatal de la Llei, obligant a les
CCAA a incrementar els seus recursos i generant un repartiment totalment
inequitatiu entre administracions. A tall d‘exemple, al 2007 es tenia dret al
cobrament de la prestació des de la data de la sol•licitud i el pagament era immediat
(als 2/3 mesos des de la data de signatura), i a partir del 2012, el cobrament és
passats 6 mesos des de la sol•licitud i el pagament és en 8 anys, així com la
baixada en la prestació de cuidador no professional en un 15%
Avui dia centenars de milers de persones en situació de dependència no reben les
prestacions previstes en la seva aprovació, i aquelles que han aconseguit ser
reconegudes reben serveis insuficients. Les modificacions d‘hores que es poden
realitzar per Servei d‘Atenció Domiciliària, també ha baixat considerablement.
A la nostra ciutat hi ha 53.181 persones majors de 65 anys (un 20,4%) i d‘aquests el
30% són majors de 80 anys. L‘índex d‘envelliment és de 145,72 (superior als 113
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de Catalunya). Pel que fa a persones amb discapacitats, hi ha 21.302, de les quals
4.915 tenen reconegut bàrem de tercera persona i/o mobilitat reduïda.
Respecte als recursos assistencials, el dèficit de places de residència assistida
existent fa que la llista d‘espera per obtenir una plaça pública de residència
assistida a la ciutat és de 4 anys i més del 90% de les persones estan en llista
d‘espera ja que no poden assumir el cost d‘una plaça privada.
En aquest sentit, segons la valoració del desenvolupament dels serveis socials
2015 per comunitats autònomes, elaborat per la asociación estatal de directores y
gerentes en servicios sociales, Catalunya ocupa el lloc nº 8 en la classificació de les
CCAA en el desenvolupament del seu sistema de Serveis Socials. El repte que té
Catalunya en aquesta matèria és recuperar la cobertura de prestacions i serveis
que s‘ha vist deteriorat en els darrers anys per a superar la diferencia que hi ha
entre els drets reconeguts a la llei i el catàleg que els concreta, així com l‘oferta de
prestacions i serveis a la ciutadania que han de fer-los efectius. Tot i que Catalunya
té una cobertura lleugerament superior a la mitjana estatal en atenció a la
dependència, manté encara un alt número de persones que tenen reconegut el dret
a rebre prestacions o serveis per la seva situació de dependència i que encara no
els estan rebent (aquesta dada s‘ha vist incrementada per la incorporació de la
implementació del grau 1).
Per totes aquestes raons, el grup polític municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya, amb l‘adhesió de CIUTADANS, sol·liciten al Ple l‘adopció dels següents
ACORDS:
Havent estat sotmesa la proposta d‘acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:

…/…

150

PRIMER.- Exigir al Govern d‘Espanya a recuperar el calendari d‘implantació de
la Llei, garantint el correcte finançament a les Comunitats Autònomes.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
SEGON.- Exigir al Govern d‘Espanya a incorporar al Regim General de la
Seguretat Social als cuidadors familiars, amb la corresponent restitució dels
drets de cotització retirats.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots 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.- Sol·licitar la eliminació dels increments de copagament introduïts
l‘any 2012 i suprimir les restriccions en matèria d‘incompatibilitats.
d) S’aprova per unanimitat l’acord QUART, que literalment diu:
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QUART.-Instar a la Generalitat de Catalunya a incrementar la despesa en
matèria d‘atenció a les persones en situació de dependència i incrementar
significativament els recursos destinats per a places residencials.
e) S’aprova per unanimitat l’acord CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- Establir la garantia de gestió pública de la valoració, seguiment i
inspecció, i reforçar la gestió pública del sistema
f)

S’aprova per unanimitat l’acord SISÈ, que literalment diu:
SISÈ.- Traslladar aquests acords al Govern d‘Espanya, a la Generalitat de
Catalunya, a la FAVLH, a la Federació d‘Associacions de Gent Gran de
Catalunya i a les entitats de la ciutat que treballen en aquest àmbit.

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

MOCIÓ 18.-

D’IMPULS AL SISTEMA DE GARANTIA JUVENIL.

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA
MOCIÓ 19.- PER A UNA AUDITORIA EXTERNA DE LA CONTRATA DE
RECOLLIDA DE RESIDUS I NETEJA VIARIA DE FOMENTO DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
Atès que L‘any 2010 s‘adjudica la contractació de la concessió administrativa per a
la gestió del servei de recollida de residus municipals, neteja viaria i neteja de
clavegueram; així como transport dels residus al centres de tractament, selecció o
transferència autoritzats, a l‘empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA, per un valor desglossat de:




Recollida de residus:
11.789.501,50€ IVA inclòs
Neteja viària :
14.743.523,30€ IVA inclòs
Neteja clavegueram:
1.301.638,19€ IVA inclòs

Atès que aquest és un servei fonamental i una de les principals obligacions que té
l‘Ajuntament amb el seu municipi, essent la contractació de major quantia
econòmica del pressupost municipal.
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Atès que l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat ha de garantir un entorn més net
i saludable que redundi també en una bona imatge de la ciutat.
Atès que són recurrents les queixes sobre l‘estat de neteja de la ciutat i que cada
vegada hi ha més veïns i veïnes que protesten per l‘estat dels carrers, per la
brutícia acumulada, pels contenidors desbordats, per les males olors a les bateries
de contenidor, pels retards en la recollida selectiva, etc. Queixes que també s‘han
manifestat en diversos Consells de Districte, a les xarxes socials i plataformes
d‘Internet que s‘han fet ressò del malestar general a sobre la neteja del municipi.
Atès que existeixen sospites de mala praxi de la empresa Concesionaria que opera
en municipis veïns com Barcelona y Badalona , que han obert investigacions per
aclarir la correcta prestació del servei.
Atès que per responsabilitat amb els veïns i veïnes de L‘Hospitalet i amb la pròpia
gestió de govern per garantir la bona praxis de l‘empresa Concesionaria envers el
projecte presentat, es fa necessari prendre mesures de control exhaustives i
independents que avaluen la correcta prestació del servei.
Per tot això, els grups municipals de CIUTADANS, ICV-EUIA-PIRATES, ERC, CIU i
CUP-PA proposen al Ple l‘adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‘acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat l’acord PRIMER, que literalment diu:
PRIMER.- Que es garanteixi la realització periòdica, per part dels serveis
municipals competents, dels controls de la qualitat del servei de recollida dels
residus municipals, neteja viària, neteja del clavegueram i de parcs i jardins de
la nostra ciutat.
b) S’aprova per unanimitat l’acord SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Realitzar una tasca de conscienciació des dels mitjans públics,
centres educatius, centres esportius, etc… per tal d‘arribar al màxim de la
població possible per tenir un millor estat de neteja i conservació dels carrers i
mobiliari urbà de la nostra ciutat .
c) S’aprova per unanimitat l’acord TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Que es creï una comissió permanent de seguiment del compliment
del servei de neteja formada pels grups polítics i tècnics municipals fins que
finalitzi la contracta actual.
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.
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García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb
11 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; 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:
QUART.- Que l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat encarregui una
auditoria externa per a avaluar quantitativament i qualitativament el compliment,
per part de FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, del servei
de neteja en base al contracte vigent. I que s‘incorpori l‘adequació d‘ una partida
econòmica per a tal finalitat en el pressupost municipal de 2017.
e) Ha estat aprovat l’acord CINQUÈ amb 14 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat dels presents acords a FOMENTOS DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, a La Federació d‘Associacions de
Veïns i Veïnes, a les Associacions de Comerciants, als Consells de Districte i al
Consell de Ciutat Ciutat.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‘Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que L‘any 2010 s‘adjudica la contractació de la concessió administrativa per a
la gestió del servei de recollida de residus municipals, neteja viaria i neteja de
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clavegueram; així como transport dels residus al centres de tractament, selecció o
transferència autoritzats, a l‘empresa FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y
CONTRATAS SA, per un valor desglossat de:
Recollida de residus:
Neteja viària :
Neteja clavegueram:

11.789.501,50€ IVA inclòs
14.743.523,30€ IVA inclòs
1.301.638,19€ IVA inclòs

Atès que aquest és un servei fonamental i una de les principals obligacions que
té l‘Ajuntament amb el seu municipi, essent la contractació de major quantia
econòmica del pressupost municipal.
Atès que l‘Ajuntament de L‘Hospitalet de Llobregat ha de garantir un entorn més net
i saludable que redundi també en una bona imatge de la ciutat.
Atès que són recurrents les queixes sobre l‘estat de neteja de la ciutat i que cada
vegada hi ha més veïns i veïnes que protesten per l‘estat dels carrers, per la
brutícia acumulada, pels contenidors desbordats, per les males olors a les bateries
de contenidor, pels retards en la recollida selectiva, etc. Queixes que també s‘han
manifestat en diversos Consells de Districte, a les xarxes socials i plataformes
d‘Internet que s‘han fet ressò del malestar general a sobre la neteja del municipi.
Atès que existeixen sospites de mala praxi de la empresa Concesionaria que opera
en municipis veïns com Barcelona y Badalona , que han obert investigacions per
aclarir la correcta prestació del servei.
Atès que per responsabilitat amb els veïns i veïnes de L‘Hospitalet i amb la pròpia
gestió de govern per garantir la bona praxis de l‘empresa Concesionaria envers el
projecte presentat, es fa necessari prendre mesures de control exhaustives i
independents que avaluen la correcta prestació del servei.
Per tot això, els grups municipals de CIUTADANS, ICV-EUIA-PIRATES, ERC, CIU i
CUP-PA proposen al Ple l‘adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que es garanteixi la realització periòdica, per part dels serveis municipals
competents, dels controls de la qualitat del servei de recollida dels residus
municipals, neteja viària, neteja del clavegueram i de parcs i jardins de la nostra
ciutat.

SEGON.- Realitzar una tasca de conscienciació des dels mitjans públics, centres
educatius, centres esportius, etc… per tal d‘arribar al màxim de la població possible
per tenir un millor estat de neteja i conservació dels carrers i mobiliari urbà de la
nostra ciutat .
TERCER.- Que es creï una comissió permanent de seguiment del compliment del
servei de neteja formada pels grups polítics i tècnics municipals fins que finalitzi la
contracta actual.
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QUART.- Donar trasllat dels presents acords a FOMENTOS DE
CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA, a La Federació d‘Associacions de Veïns i
Veïnes, a les Associacions de Comerciants, als Consells de Districte i al Consell de
Ciutat Ciutat.
ERC, CUP-PA
MOCIÓ 20.- PER A LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA
CONTRACTACIÓ PÚBLICA.
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 les Administracions han de fomentar polítiques per la cohesió social i un
repartiment equitatiu dels recursos públics que permeti una vida digna a tots els
seus conciutadans.
Atès que la integració d‘aspectes socials en la contractació pública ha estat objecte
en els darrers anys d‘anàlisi i de regulació mitjançant instruments diversos.
Atès que molts ajuntaments han anat incorporant clàusules socials i ambientals en
els procediments de contractació.
Atès que definim les clàusules socials com la inclusió d‘aspectes de política social
en els processos de contractació pública.
Atès que la incorporació de criteris socials en les licitacions formen part del
concepte més ampli de contractació pública sostenible, que integra aspectes
socials, ètics i ambientals. Mitjançant els contractes públics poden dur a terme molts
variats objectius de política social com la inserció sociolaboral, de persones en
situació d‘exclusió social, igualtat efectiva entre dones i homes, seguretat i salut
laboral, accessibilitat per a totes les persones, contractació d‘empreses d‘inserció i
centres especials d‘ocupació.
Atès que els efecte de les clàusules socials no s‘acaben en el simple fet que una
empresa adjudicatària d‘un contracte l‘executi amb criteris socials i ambientals. Si
les administracions exigissin als contractistes comportaments responsables amb
l‘entorn i les persones, aquests haurien d‘adequar el seu comportament a aquest
requeriment competint entre sí en termes de responsabilitat social, i podrien exigir
als seus proveïdors paràmetres socials i, en darrer lloc, els consumidors i la societat
disposarien d‘informació per optar per empreses responsables socialment i
sostenibles ambientalment.
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Atès que segons dades de la Unió Europea el conjunt de les administracions
públiques conformen el primer agent econòmic, el més important generador
indirecte d'ocupació i el consumidor amb més alta influencia sobre el mercat. És per
això que la contractació pública ha esdevingut un instrument al servei dels poders
públics per al desenvolupament de polítiques que promoguin les condicions
favorables per al progrés social i econòmic, mostrant de forma exemplar el camí per
adoptar conductes socialment responsables.
Atès que els Ajuntaments han de promoure clàusules socials en la contractació
social que aspirin a avançar en l‘articulació d‘un mercat social de productes i serveis
basat en criteris ètics, democràtics, ecològics i solidaris.
Atès que ell passat 5 de març de 2015, l‘Administració de la Generalitat de
Catalunya, mitjançant el Departament de Presidència, l‘Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya van signar un conveni de
col•laboració per a l‘impuls de la incorporació de clàusules socials en la contractació
de l‘Administració Pública Local, en compliment de la Resolució 577/X del
Parlament de Catalunya que va instar el Govern de la Generalitat a establir acords
per tal d‘impulsar l‘aplicació de les clàusules socials a la contractació pública de la
resta d‘administracions catalanes.
Atès que en els termes del conveni esmentat, la contractació pública ha de tenir un
caràcter estratègic i contribuir indirectament al desenvolupament de polítiques
d‘interès general, l‘administració catalana treballa per a l‘extensió de la utilització de
les clàusules contractuals de caràcter social, de conformitat també amb la quarta
generació de Directives europees aprovades el mes de març de 2014.
Atès que la contractació pública parteix de la normativa vigent, especialment de les
directives 23/2014 de concessions i 24/2014 de contractació pública pendents de
transposició i el Reia decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre que va aprovar el
text refós de la llei de contractes del sector públic.
Atès que, en aquest sentit, l‘Ajuntament de l‘Hospitalet pot impulsar la contractació
pública socialment responsable incorporant en la compra pública objectius de
justícia social, sostenibilitat ambiental i codi ètic. Com també, introduint clàusules en
els contractes de prestació de serveis per garantir la dignitat laboral dels convenis
col•lectius dels treballadors externalitzats.
Atès que cal introduir en la contractació requisits per reduir la importància de l‘oferta
econòmica en els concursos públics i potenciar la protecció de les petites i mitjanes
empreses, els drets laborals, el cooperativisme, l‘economia social i solidaria, el
comerç just, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat funcional, no sexista i el
respecte a la conciliació.
Per tot això els grups municipals d‘Esquerra Republicana i CUP-Poble Actiu
proposen l‘adopció dels següents:
ACORDS

…/…

157

PRIMER.- Que l‘Ajuntament de l‘Hospitalet impulsi un grup de treball dins de la
Taula de valors i cohesió i la Taula de desenvolupament econòmic, garantint la
representació del tercer sector, comerciants, sindicats, cooperatives, associacions
de veïns, associacions de petita i mitjana empresa, economia social i solidaria per
realitzar en un termini de 6 mesos una guia de contractació pública social.
SEGON.- Promoure entre els treballadors/es públics, un pla de formació en
aquestes clàusules, especialment en la seva actualització al nou escenari
socioeconòmic.
TERCER.- Que les mesures de contractació pública social s‘incorporin en els plecs
de clàusules administratives o en el ple de condicions dels diferents procediments
de contractació de l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
QUART.- Donar trasllat d‘aquesta moció al Consell de Ciutat, a la Federació
d‘Associacions de Veïns, CCOO, UGT, CATAC-IAC, a les associacions de
comerciants de l‘Hospitalet, a la Xarxa d‘Economia i Solidaria de Catalunya,
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, Confederació de Cooperatives
de Catalunya, la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i als Presidents i
secretaris de les Taula de Valors i cohesió social i Taula de desenvolupament
econòmic

CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 21 i 22, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per a la presentació, em sembla que repartiran la presentació el Sr.
Rainaldo Ruiz i el Sr. García.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Sra. Presidenta, muchas gracias.
En relación con el punto 21 del orden del día, como se desprende de la parte
expositiva de la moción presentada, el Pleno de este Ayuntamiento tiene atribuida
la competencia, entre otras, de determinar los niveles esenciales de la organización
municipal.
Esta moción pretende la desaparición de la estructura orgánica de este
Ayuntamiento de una figura absolutamente prescindible: la de los Concejales
Adjuntos. La razón es obvia, históricamente, el Partido de Gobierno, el PSC,
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cuando los resultados electorales les fueron más propicios, ha venido utilizando
esta figura organizativa, la de los concejales adjuntos, para colocar a los Concejales
de su Grupo municipal, cuando todos los cargos ejecutivos estaban cubiertos. En la
actualidad, se ha usado esta figura para colocar a los Concejales tránsfugas; a los
que exclusivamente se les ha dotado de facultades delegadas para dictar actos
administrativos de mero trámite, no definitivos.
Es decir, se les ha delegado unas competencias que carecen de una
responsabilidad real y ―ficcionan‖ una dedicación en exclusiva, absolutamente irreal,
para justificar esta remuneración bruta anual de 65.500 euros, que recibe cada uno
de ellos.
Ya hemos denunciado esta falta de escrúpulos políticos del PSC, al incorporar al
Gobierno municipal a dos concejales tránsfugas, expulsados del partido por el que
se presentaron a las elecciones municipales. Ya hemos denunciado en este foro la
falta de ética política de los concejales tránsfugas que han vendido el voto que los
ciudadanos de L‘Hospitalet depositaron en el partido que ellos representaban, y que
en la actualidad no representan.
Junto a esta principal razón, el uso espurio de una figura organizativa como los
concejales adjuntos para colocar, beneficiar económicamente y comprar
voluntades, existen otras razones que justifican su desaparición:
- La delegación de facultades para dictar actos administrativos de mero trámite,
que no resuelven sobre el fondo de ningún expediente, carece de virtualidad para
justificar la existencia de dicha figura organizativa. Tanto es así, que los tenientes
de alcalde y regidores de gobierno de quienes dependen los concejales adjuntos,
tienen atribuida dicha facultad para dictar actos de mero trámite. Parece lo que es,
una duplicidad de atribuciones que por su intranscendencia carece de sentido.
Si en aplicación de la máxima: ―quien puede lo más, puede lo menos‖, la facultad ya
la tienen atribuida los tenientes de alcalde y regidores de gobierno, entonces, ¿qué
sentido tiene crear una concejalía adjunta? La pregunta la contesto yo mismo: no
hay que ser un lince, la única razón es comprar el voto de los concejales
tránsfugas. Ante tamaño despropósito, proponemos al órgano competente, que es
este Pleno, que apruebe esta moción y haga desaparecer la figura de los
concejales adjuntos de la organización municipal.
Porqué sin ánimo de generar discordia ni prejuicios de valor, les leeré algunas
referencias legislativas y sentencias de Tribunales que pueden ser esclarecedoras:
― El artículo 122.5.d) de la Ley de Bases de Régimen Local, establece:
corresponderá a la Secretaría General del Pleno, las siguientes funciones: apartado
d): La comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios‖.
La interpretación de este apartado, el de la facultad de ejecución de los acuerdos
plenarios atribuida a la Secretaría General, fue objeto de discusión competencial
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entre varias comunidades autónomas y el Estado, y la dirimió el Tribunal
Constitucional.
Para situar la controversia, permítame que lea alguna de las alegaciones de una de
las abogadas que representaba los intereses de una comunidad autónoma, que
presentó, cito: ―Las funciones encomendadas por los preceptos impugnados a los
funcionarios de habilitación nacional, la Secretaría General del Pleno, sobrepasan
las reservadas por la ley de bases, vulnerando la autonomía municipal. Estimando
en particular que el art. 122.5 d) de la ley de bases, detrae al alcalde la ejecución de
los acuerdos del Pleno para otorgar tan decisiva facultad ejecutiva a un funcionario
con habilitación nacional‖.
El Tribunal Constitucional desestimó estas alegaciones, junto a otros argumentos,
aduciendo que: ―debemos declarar que la función de ejecución de los acuerdos del
Pleno atribuida al Secretario General del Pleno por el art. 122.5 d) de la ley de
bases, no es más que el complemento de las funciones de comunicación,
publicación y certificación de los acuerdos plenarios asignadas a dicho funcionario‖.
Por tanto, en relación con las competencias atribuidas por la ley de bases a este
Plenario, el órgano competente para su ejecución no es la Alcaldía Presidencia,
sino la Secretaría General del Pleno.
Que en relación a estas competencias, los órganos encargados de ejecutarlas no
pueden demorar, sin excusa justificada, su ejecución. A este respecto, no debería
ser necesario recordar que existen antecedentes de condenas a alcaldes por no
ejecutar los acuerdos válidamente adoptados por el Pleno, en materia de su
competencia.
En este sentido, permítanme la lectura de la Sentencia del Tribunal Supremo
1382/02, de 17 de julio: ―La comisión por omisión también causa un daño a la cosa
pública. La comisión por omisión no exige un efectivo daño a la cosa pública o
servicio de que se trate, pero siempre existirá un daño, que no por inmaterial, es
menos efectivo. Dicho daño está constituido por la pérdida de credibilidad y
confianza de los ciudadanos en las instituciones. Esta pérdida de credibilidad puede
producir efectos devastadores en la ciudadanía, pues nada consolida más el estado
de derecho que la confianza de los ciudadanos en que sus instituciones actúan de
acuerdo con la Ley, y que, por tanto, el que se aparta de la norma recibe la
adecuada sanción que restablece aquella confianza rota.‖ El Alcalde fue
sancionado por prevaricación por no ejecutar un acuerdo del Pleno.
Para terminar, el grupo municipal de Ciudadanos, con esta moción, lo que propone
es intentar acabar con el uso torticero que de la organización municipal hace el
grupo municipal del PSC, para la consecución de una mayoría en este Pleno, que la
ciudadanía no le ha otorgado.
El objetivo de esta moción es, en fin, intentar acabar con el uso espurio de una
figura organizativa como la de los concejales adjuntos, para colocar y beneficiar
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económicamente a los dos concejales tránsfugas y, con ello, comprar sus
voluntades.
Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien. Mire, en la moción número 22, nosotros lo que pretendemos es
sinceramente, que el Gobierno de esta ciudad no se haga más el remolón y
elaboren un proyecto para hacer una realidad lo que es una zona verde, planificada
desde el 1976.
Parece ser que no tienen intención de hacerlo, por qué ya en el anterior Pleno, ya
enseñaron un poco, se vieron sus verdaderas ideas. Enseñaron la patita, intentando
recalificar para como zona edificable, una parte de esa plaza, cuando realmente lo
que dice el plan general metropolitano, en 1976, es que eso sea una zona verde.
Y ahora tenemos la posibilidad, porqué nos lo brinda el espacio, el tiempo y yo creo
que no debería ser un problema, si hubiera voluntad de cumplir algo que este
propio Ayuntamiento, gobernando el Partido Socialista, hizo en el 2007. Hizo un
plan de actuación urbana, en el 2003-2007, que hablaba de la necesidad de
esponjar los barrios y creemos que no es algo tan descabellado. En el plan de
actuación, el Gobierno municipal seguirá actuando sobre el territorio para esponjar
los tejidos de edificación residencial más densos de la ciudad, con actuaciones que
harán de nuestros barrios unos espacios más adecuados a las necesidades de sus
habitantes. Es por eso por lo que continuaremos creando nuevas zonas verdes y de
ocio, y en ese camino tenemos que seguir.
Eso lo dicen ustedes mismos. Lo que pedimos, es que ejecuten sus propios actos y
sino ustedes lo que hacen aquí son desiderátum. Ya veremos… y para qué
ejecutan, ponen en marcha planes de urbanismo y hablan de esponjar barrios y tal.
Mire, pues precisamente a este barrio le hace mucha falta. El barrio de Santa
Eulalia es uno de los que tiene más densidad de esta ciudad. Tenemos una
oportunidad ahí en la mano para poner en marcha esa zona verde que desde 1976
está calificada como tal. No intentar recalificar como ustedes hicieron en el Pleno
pasado.
Por tanto lo que… sí, sí, no ponga usted esa cara, Sr. Brinquis. Esto es lo que pasó.
Ustedes pidieron aquí, en el anterior Pleno… no es que como hace así, como
sorprendido, se lo recuerdo. En el anterior Pleno dijeron que… pero no coló. Les
dijimos que no. Que querían recalificarlo para que se pudiera organizar,
efectivamente eso es lo que queremos evitar. Queremos que cumplan ustedes con
lo que ustedes mismos proyectan.
Y es aquello que hemos dicho muchas veces, que a ustedes les molesta mucho
que lo digamos aquí, evitar una ciudad de dos velocidades. Los barrios de
Collblanc-La Torrassa, Pubillas Casas-La Florida están quedándose atrás, en
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función del diseño de barrios que ustedes quieren hacer ahora. Me parece muy
bien, pero que no deben de quedarse atrás, como son la Gran Vía y demás.
Inviertan en esos barrios, espónjenlos y sean corresponsables con lo que ustedes
mismos, en su momento, hicieron: un plan, y lo digo otra vez, 2003-2007, plan de
actuación urbana. ¿O se les ha olvidado ya?
Pongan en marcha esa zona verde y intenten esponjar esos barrios que ustedes
mismos prometen y dicen que son necesarios para la ciudad. No les pedimos nada
más. Y eso no vale tanto dinero. Es voluntad política. Y sobre todo coherencia con
lo que ustedes mismos aprueban y sus planes.
Háganselo ver. Si lo quieren cumplir o no. Lo que ustedes mismos han propuesto
para la ciudad. Esponjar los barrios, zonas verdes, pues ahora tenemos la
oportunidad. Háganlo, señores del Gobierno.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Gracias.
Bueno, por mi parte yo no voy a entrar a la confrontación. Desde luego, si alguien
es muy bueno y sabe sacar rédito político de la confrontación, es Ciudadanos.
Ciudadanos nació de la confrontación con el catalanismo, de su catalanofobia.
Desde entonces solo se han dedicado a hacer política de eso mismo, de la
confrontación.
Aquí se ha escuchado, ciudad de dos velocidades, los barrios privilegiados y el
extrarradio, los que dirán cosas bonitas y no les harán caso, los que se han
vendido. Todo esto está en las actas de este Pleno y ha salido de la boca de su
portavoz.
Porqué ustedes viven de eso y no lo critico. Es muy lícito que cada grupo potencie
sus virtudes y esconda sus debilidades. Será que en su caso lo único que hay que
potenciar y su mejor virtud es precisamente eso, la confrontación, y ahí, a nosotros
no nos van a encontrar.
Eso sí, me gustaría leerle una frase que escuché el otro día, que decía: ―ceder en
democracia no es ninguna rendición. El pacto es el signo de esta nueva etapa
política en España.‖
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Eso lo dijo su jefe, liberal progresista, Albert Rivera, el sábado por la noche en la
Sexta.
Las dos mociones las votaré en contra por qué carecen de cualquier sentido. Están
redactadas para lo de siempre: para el titular o cartelito de rigor en twitter, y creo
que el Pleno del Ayuntamiento es algo más serio que lo que ustedes presentan y
representan.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra de les dues.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres les votarem les dues a favor. Amb la 21 estem totalment d‘acord amb el
fons de la moció, amb el que transmet. Potser la manera de plantejar-ho en el
contingut, potser nosaltres no l‘hauríem fet igual. No hauríem incidit en els mateixos
arguments. Però en el fons de la moció, estem totalment d‘acord.
Aquestes regidories adjuntes no existien abans de la desaparició del grup municipal
Guanyem L‘Hospitalet. Ningú al Govern havia considerat que caldria dividir i delegar
la feina, dins d‘aquestes àrees, abans del pacte de govern entre PSC i els dos
trànsfugues.
Es tracta d‘una condició del procés de negociació entre les dues parts, per tal
d‘arribar al vigent acord de govern. Una manera de premiar amb càrrecs de
suposada rellevància política, i sobretot, i el més important, amb el sou establert per
aquests càrrecs, de suposada rellevància política, a dos representants electes que
havien perdut tots els seus privilegis que comportava la seva pertinença a un grup
municipal. Un cop són expulsats dels seu partit, frau electoral que molts de
nosaltres encara recordem, desapareix el seu grup municipal i conseqüentment
perden, els dos perden, tots els recursos públics associats al fet de tenir grup
municipal: subvencions que l‘Ajuntament dóna per a cada grup municipal, portaveu
del grup amb dedicació exclusiva, assessor amb dedicació exclusiva, despatx al
propi l‘Ajuntament, secretari/a de grup municipal, etc.
Aquestes, i no altres, aquestes, i només aquestes, són les raons per les que
existeixen les dues regidories adjuntes que menciona la moció presentada pel grup
municipal de Ciutadans. Cap altra, no hi ha cap altra raó perquè existeixin aquestes
regidories adjuntes i segurament perquè continuïn aquestes dues regidories
adjuntes.
En la següent... bé, ja ho vam explicar en el Ple passat. Votarem a favor d‘aquesta
moció.
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Planteja donar compliment als acords, especialment quan aquests impliquen una
millora de la qualitat de vida de veïns i veïnes. Estem totalment a favor. Vam votar
en contra de la proposta del Govern al Ple anterior. Es tracta doncs de fer real ja la
zona verda pública prevista als espais entre el carrer de Santa Eulàlia i el carrer de
Santiago Rusiñol. Estem totalment d‘acord. Ens vam pronunciar al Ple passat.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció de suprimir les regidories adjuntes, hi votarem en contra.
I farem la següent explicació: avui es presenta una moció, en la qual la finalitat és
modificar un reglament que es va aprovar en el seu dia, recordant que, com que he
estat en legislatures anteriors i he fet un seguiment del meu grup municipal i del Ple,
que aquest sistema d‘organització i de govern que li permet, a qui governa la ciutat,
es pugui utilitzar. Avui es presenta una moció en la qual, crec que s‘ha exposat
clarament, potser al principi em pensava que estava entre línees, però com que
aquí s‘ha expressat en contra de dues persones, que jo en el seu dia ja vaig
manifestar què en pensava de la situació. Que em podia agradar més o menys el
què havia succeït.
A mi, com comprendran, a mi si faig la broma em poden sobrar els 26 regidors que
no són del meu grup municipal perquè... però feta la broma penso que jo no... o
sigui aquí cada dia no podem estar presentant mocions perquè no ens agrada qui
tenim a davant. I torno a repetir, i és totalment lícit i perfecte i honest pensar el què
cadascú pensi. Jo, no m‘agrada, i ho he expressat moltes vegades, no m‘agrada el
pacte que ha fet l‘equip de Govern amb i com l‘han fet i en el moment que l‘han fet,
però això no dóna peu a agafar i fer aquestes coses, d‘ara un dia per imposició
anem-nos a carregar això. Parlem de participació ciutadana i quan ens interessa
obrim la participació ciutadana a tothom i quan no, volem imposar coses perquè no
passin coses.
Nosaltres pensem que, governi qui governi, la facultat de governar a través del
reglament que hi ha, doncs faculta per això. Per utilitzar les eines organitzatives i de
govern per fer-ho. I aquí, en altres legislatures, s‘ha utilitzat aquesta figura del
regidor adjunt. Per tant, i això ho saben grups que són aquí en aquests moments
presents, i amb regidors presents i tal, que saben que s‘ha utilitzat això. I per tant,
modificar aquesta figura perquè no volem a dues persones, no és la forma de
pensar ni d‘actuar d‘aquest grup municipal del Partit Demòcrata. Perquè pensem
que les coses s‘han de fer amb un raonament en global. I per tant ara no anirem a
carregar-nos un punt perquè no volem a dues persones.
Bé, si aquesta és la forma d‘actuar dels demés, jo torno a repetir: és lícita, és legal
la proposta i jo no serè el que tal, però nosaltres creiem que aquestes no són les
maneres de fer. Hi ha temes molt més importants en el Ple de l‘Ajuntament que
tractar aquestes coses d‘aquesta manera. Quan moltes vegades parlem d‘altres
coses que afecten a milions de persones, i que alguns grups, que aquí presenten
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aquesta moció, volen obviar. La democràcia són moltes coses i el què no pot ser és
que per uns la democràcia siguin certes coses, i en altres coses fan mirades cap a
un altre costat.
En quant a la segona moció, ens abstindrem, tal i com vam fer en el Ple anterior,
quan es presentava aquest tema.
Nosaltres no tenim tan clar aquest pla general en la seva extensió, i a més a més,
estudiant a fons aquest tema, detectem que s‘hauria de fer una expropiació sobre
aquesta parcel·la, per convertir-la en zona verda. I això a mi encara no... hi ha
estudis, i això costa uns quants milions d‘euros i aquí no es parla dels costos que
pot tenir això. I aquí moltes vegades tothom posa sobre la taula que per fer això hi
ha diners, per fer això no hi ha diners i cadascú destina les coses. Jo penso que...
Miguel, yo no te he interrumpido, si me interrumpes entramos en la dinámica, pero
yo no lo haré. Te dejo que tú sigas interrumpiendo.
Tu presentes les mocions que vols i tens dret a expressar-te com vols, i jo rebato
com crec que ho he de fer. I si no t‘agrada doncs votes sí, votes no i ja està.
Evidentment a mi tampoc m‘agrada el teu grup polític però legalment t‘han votat i
aquí ets. Doncs no hi ha cap problema. Ho accepto.
I en aquest cas, hi ha coses que, vull dir, està molt bé però si hi ha uns costos la
gent que... acostumem-nos a intentar dir què valen les coses perquè igual que quan
nosaltres presentem al·legacions per rebaixar l‘IBI i se‘ns diu que això costarà tant o
costarà tant, i es raona sobre un fonament, jo crec que hem de ser una mica més
curosos de cara a la societat que representem. Una vegada votats tots representem
a una societat en aquests temes.
I per tant votarem que no a la moció número 21 i ens abstindrem de la 22.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bona tarda. Desde Esquerra Republicana rechazamos desde el primer momento el
pacto alcanzado entre el PSC y los concejales no adscritos.
Aprovecharon que fueron expulsados del partido con el que se habían presentado a
las elecciones, para recolocarse. Cuando vieron que perdían el asesor, el sueldo de
portavoz y las aportaciones al grupo municipal, decidieron traicionar la confianza de
los electores, de sus votantes, a cambio de los 65.000 € para cada uno, y enchufar
a su asesor. Ese fue su precio y el PSC los compró. Hemos visto estos meses
como se han ido retratando, y como han cambiado lo qué defendían en campaña y
los primeros meses en el Ayuntamiento, a cambio del sueldo que les han puesto.
Pero no estamos de acuerdo con el planteamiento de la moción porqué se hace
una modificación ad hoc de un reglamento, de manera arbitraria, motivada por una
especie de vendetta. La posibilidad de contar con regidurías adjuntas, de apoyo a la
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gestión de determinadas áreas, puede ser una herramienta útil, a la hora de
gestionar de manera eficiente una gran ciudad como l‘Hospitalet. Y no queremos
renunciar a ello.
No es bueno modificar normas generales por causas particulares, de manera
arbitraria. No nos parece ni oportuno, ni debidamente justificado. Además, en el
primer acuerdo se plantea la supresión directamente, y después se propone una
comisión de estudio encargada de redactar un anteproyecto de modificación, de
aquello que ya se ha suspendido.
Quizá la supresión o no del artículo 21.3 sería mejor acordarla en dicha comisión, y
no imponerse ya en el primer acuerdo, determinando ya así, la labor de dicha
comisión.
Por lo tanto, nos abstendremos en esta moción.
De la siguiente, sobre la ejecución de la zona verde, que establece el plan general
metropolitano en el ámbito discontinuo de la esquina de las calles Santa Eulalia y
Santiago Rusiñol, nos abstendremos como ya hicimos la vez pasada.
Creemos que en esta moción no se tiene en cuenta ni los costes de expropiación, ni
tampoco se tiene en cuenta la afectación que existe para los vecinos de aquella
esquina. Ni se normaliza, ni se resuelve tampoco la situación.
Por tanto, también nos abstendremos. Muchas gracias.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Muchas gracias. Por parte del Partido Popular, respecto a la moción 21, pues
nosotros, también, históricamente nos hemos opuesto a este pacto, y a lo que
entendíamos que era un fraude electoral, porqué fue realmente un fraude electoral.
Es cierto que tuvimos que tomar lecciones, lecciones que nos dieron de nueva
política que para ellos no se aplicaron, ni se aplican, y lecciones de un programa
que, la verdad, tampoco se ha visto. Todo eso que es bastante discutible
políticamente, por la forma en que lo hicieron, los modos y los motivos, entendemos
que no justifican el cambio unilateral que presenta esta moción.
Creemos que la organización del Gobierno, la establece el Gobierno, y deben ser
los ciudadanos, bueno, puede proponerla el Gobierno, y dicho esto, son los
ciudadanos los que, en las próximas elecciones, avalen o no estos criterios y estas
maneras de actuar. Sabemos que si se cambia ahora, se está cambiando por un
criterio personal y nosotros tampoco creemos que las normas se tengan que
cambiar justo para atender a un criterio personal. La exposición de motivos
realmente lo ha dejado muy claro. Era un criterio directamente personal y eso es lo
que no podemos apoyar. Nosotros apoyaríamos esta moción con una
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argumentación general, constructiva y de eficacia en el gobierno, pero no para una
motivación estrictamente personal.
Y respecto a la moción 22, nosotros ya nos abstuvimos en el Pleno pasado
respecto al cambio y a la modificación del PGM y ahora nos vamos a abstener
igualmente.
Creemos, o no vemos… sí que estamos de acuerdo en que se ha de esponjar la
ciudad. Sí que estamos de acuerdo en el planteamiento de que se han de crear
más zonas verdes, pero primero no vemos la urgencia de tener que cambiar ahora
y modificar rápidamente el presupuesto. ¿Porqué esta parte del PGM y no otras,
que también la verdad están sin cumplir en muchas otras partes de la ciudad?
Creo que en consecuencia a lo que hemos ido votando, pues nos abstendremos.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Yo me voy a posicionar por la supresión de la figura de la regiduría adjunta de la
organización municipal.
Y quiero refrescarle la memoria al Partido Socialista de Hospitalet, con la voz del
ministro socialista de administraciones públicas, Jordi Sevilla, que presidió el 23 de
mayo del 2006, la firma, por parte de los representantes de los partidos políticos
presentes, de un pacto anti-transfuguismo.
Jordi Sevilla dijo ese día: ―el nuevo pacto será un instrumento valioso para
perseguir los comportamientos que defraudan la confianza de los ciudadanos. Este
acuerdo garantizará la voluntad de los grupos políticos de cumplir
escrupulosamente con la democracia y con sus reglas. Con este pacto se impedirá
la utilización de tránsfugas para constituir, mantener o cambiar las mayorías de
gobierno de las instituciones públicas.‖ Un apartado de dicho pacto dice
textualmente: ―…igualmente, los partidos políticos se comprometen a no aceptar en
sus equipos de gobierno municipal, a miembros de la corporación que se hayan
convertido en tránsfugas, con respecto a sus grupos de procedencia. Y rechazan la
posibilidad de que, por parte del alcalde o alcaldesa, se efectúe cualquier
nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o de delegación
genérica o especial de las mismas, con los consiguientes derechos políticos y
económicos a favor de los tránsfugas‖.
Nosotros vamos a votar a favor de esta moción porqué sí. Estas regidurías
corresponden a un pacto con tránsfugas y nosotros, por supuesto, que rechazamos
frontalmente este tipo de prácticas.
La ética salió de este Ayuntamiento en el momento en que el equipo de Gobierno
del Partido Socialista, hizo un pacto de gobierno con dos tránsfugas de esta
corporación.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció 22, també la votarem a favor.
És evident que necessitem crear noves zones verdes als barris de la nostra ciutat, i
més si, com en aquest cas, serveix per unificar espais públics ja existents, que
queden mal comunicats.
Sí que creiem que és necessari que els habitatges del carrer Santiago Rusiñol es
classifiquin com a clau 15, la zona de conservació, tal i com proposava la proposta
de modificació del PGM, que van rebutjar en el Ple passat, però és evident que per
qualificar aquests habitatges en clau 15, s‘ha de compensar aquesta zona verda en
altres espais de la ciutat. I volem que es faci amb garanties de guanyar zona verda,
i no sobre el paper, com proposava la modificació que es va presentar al passat
Ple. Hem de crear aquestes zones verdes naturals i de qualitat, fugint del model
massa estès de plaça dura.
Segurament es posarà com pega, o com problema, el fet de que aquesta zona
verda quedarà entre dues mitgeres d‘edificis plurifamiliars, però nosaltres creiem
que això pot ser una oportunitat, una oportunitat per poder començar a donar
compliment a altres mocions que s‘han aprovat també a aquest Ple, com pot ser la
moció de cobertes i façanes verdes que es va aprovar el passat mes de juny, i de la
qual el compliment no coneixem. Encara no tenim notícies de quin compliment o
què farem en aquesta moció aprovada en aquest Ple.
Podem crear en aquest espai, no només una zona verda horitzontal, sinó també
dues zones verdes verticals que cobreixen les mitgeres i marquin l‘espai verd
continu en què pot esdevenir aquesta plaça existent.
Per tant, nosaltres votarem a favor d‘aquesta moció, també.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies senyora alcaldessa. Respecte de la primera moció, la 21, la figura de la
regidoria adjunta.
Miren, he tenido la sensación de que esto no era, tanto una moción, como una
pataleta. Y les explicaré porqué. Yo puedo entender que ustedes no estén de
acuerdo con el pacto de gobierno. Ya lo entiendo. No están de acuerdo con el pacto
de gobierno.
Pero la organización municipal… vayámonos al supuesto de que esta moción se
aprobara por absoluta unanimidad. Mañana convocamos la comisión, suprimimos el
apartado 21.3, creo que es, que proponen del reglamento y al salir de la reunión, la
alcaldesa coge en su potestad organizativa, supongo que aún no han llegado a
cuestionarla, coja a los dos actuales regidores adjuntos y los nombra concejales
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delegados de gobierno. Por tanto, lo que ustedes plantean es venir a cada Pleno a
hacer una pataleta. Muy bien. Están en su derecho.
Pero miren, la figura del concejal adjunto es una figura que lleva en este
Ayuntamiento desde hace varios mandatos, varios. Y que ha habido mandatos en
que se ha utilizado, mandatos en que no. Pero es una figura y es una potestad de la
organización, y el reglamento lo que ofrece es multiplicidad de posibilidades para
hacer eso, ni más ni menos. Con lo cual traer la moción aquí, ¿para qué? Para
poner en evidencia pues todas esas cosas que ustedes han dicho. Con lo cual yo
tengo la sensación de que ustedes cada Pleno quieren hablar de lo mismo, y cómo
no saben qué, pues pasan de la pataleta, que es la base fundamental, a la
ocurrencia. Y entonces la ocurrencia la escriben en un papel, y a eso le ponen
arriba moción. Y ya está.
Entonces, porqué miren, lo que no tiene sentido es que si el problema fundamental,
para ustedes, respetable, es la conformación del acuerdo de gobierno, pues oiga,
me parece muy bien. Pero entonces intenten, o aporten, o traigan propuestas que
solucionen ese problema que ustedes identifican. Porqué es que sino, parece que
es una cuestión personal, y creo que el Pleno no es una cuestión para resolver
cuestiones personales. Si ustedes lo que tienen es un problema político con el
Gobierno, traigan una propuesta de solución que lo arregle. Ya les digo yo que
modificar ese reglamento no lo traen: Porqué no nos gusta la figura del regidor
adjunto. ¿Eso incluye al portavoz adjunto? La figura del portavoz adjunto. No
ninguno en concreto. No, no. El Gobierno no tiene portavoces adjuntos. Hay otros
que sí. ¿Eso también afecta ahí?
Las figuras que ha habido de adjuntos en otros gobiernos, teniendo en cuenta, que
si mi memoria no me falla, siempre que ha habido un concejal adjunto era del grupo
mayoritario, ¿entonces era discutible o no era discutible? ¿Entonces sí que valía?
¿Ahora no? Con lo cual, creo que, sinceramente, creo que la moción no tiene
ningún sentido. Votaremos en contra. Votaremos en contra pero votaremos en
contra por qué creo que ustedes plantean un problema absolutamente respetable, y
quieren poner encima de la mesa una solución que desde luego no soluciona ese
supuesto problema que ustedes tienen identificado.
Respecto de la siguiente moción, la de ejecutar la zona verde planteada en el PGM
del año 1976.
De entrada, decir algo que ustedes decían: ejecuten el plan que ustedes
proyectaron. No, no, no, oiga. Nosotros eso no lo hemos proyectado. Eso está
desde el año 1976. Nosotros no estábamos. Nosotros no estábamos y en el plan
general metropolitano se identifica aquello como zona verde.
A partir de ahí, ustedes, en base a toda una lógica que plantean en su moción, y a
diferentes elementos, dicen oiga, ejecuten una parte del planeamiento que hay en
ese sector. Y ustedes lo que plantean es que 740 metros, si no recuerdo mal, que
es lo que ocupa la finca que da fachada a carretera de Santa Eulalia, conviértanla
en zona verde. Es lo que ustedes plantean.
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Miren, 740 metros. En el acuerdo que trajimos en el Pleno anterior, de la
modificación del PGM, había una reconversión de una parte de esa zona, de esa
pastilla de 740 metros, en zona edificable y el resto de zona verde. Había unos 270
o 280 metros que era como cesión de zona verde, con lo cual la moción esta actúa
sobre 460 metros. El valor de tasación de la expropiación son 2.820.000 € más el
derribo, la urbanización y sea, como planteaban desde el grupo de IniciativaEsquerra Unida-Pirates, de hacer los jardines verticales, o sea de cualquier otra
manera, el tratamiento de las medianeras, resultará que para ganar en la ciudad
480 metros de zona verde, gastaremos, números redondos, 4.000.000 €. No
estamos de acuerdo.
Porqué además con sus argumentos, miren, ustedes plantean: porqué además hay
que esponjar la ciudad. Estamos de acuerdo. Eso ustedes lo han planteado a lo
largo de los años, efectivamente. Y lo seguimos planteando.
Hablan de la gran densidad del distrito Tres, Santa Eulalia-Gran Vía Sur. Mire, el
distrito Tres tiene una densidad de 12.093 habitantes. Es el segundo distrito menos
denso de la ciudad. En la evolución de las zonas verdes, desde el año 1992, en el
distrito Tres, se ha incrementado un 375 % las zonas verdes. Hoy, en el barrio,
exclusivamente lo que es el barrio de Santa Eulalia, hay 6,16 m2 por habitante de
zona verde. Teniendo en cuenta que la recomendación mínima de la Unión
Europea es 5 m2 por habitante.
Pero mire, les diré algo más. Eso que ustedes plantean, ¿saben quién nos lo ha
pedido por dos veces? El propietario del solar. Por dos veces. Y por dos veces le
hemos dicho que no.
Lo que también me lleva, y hemos ido a la negociación, hemos intentado llegar al
acuerdo, porqué nos parecía, y nos parece, una barbaridad, gastar 4.000.000 €
para conseguir 500 metros de zona verde. Porqué lo que no tiene sentido, según
nuestro criterio, es regalarle a alguien 2.800.000 € y añadir luego 1.200.000 € más
para 500 metros de zona verde, cuando podemos llegar a un acuerdo en el que
ganamos 250 metros. Dónde hacemos una fachada mucho más acorde con el
entorno de la carretera de Santa Eulalia, y además solucionamos el problema de
los vecinos de la calle Santiago Rusiñol, que dejan de tener la espada de
Damocles, de un vial que pasa por sus viviendas. Porqué eso también está ahí y
eso también estaba en la modificación del PGM, y dejábamos en el Pleno anterior,
dejábamos a esos vecinos con la tranquilidad de tener su vivienda calificada como
vivienda y no como vial.
Ustedes votaron en contra legítimamente. Pero claro cuando veo que el mes
pasado ustedes votan en contra de aquella modificación, y ahora lo que me dicen
es que ejecute la parte del plan que le regala 2.800.000 € a alguien, ahora entiendo
el encuentro de este fin de semana de Ciutadans, dónde dicen que han
abandonado la socialdemocracia, y que ya se constata que su auténtica política es
la del liberalismo económico. Perfecto. Perfecto. Pues esta es la constatación.
Ustedes van en la buena línea, veo que han cogido el camino. Pero como ustedes
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comprenderán no contarán con la connivencia de este Gobierno para ejecutar sus
políticas.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sr. Belver, la socialdemocracia, los que la llevamos dentro, no la
abandonamos nunca. ¿Entiende? Ahora, ustedes sí se han echado en manos del
PP en el Parlamento español. Déjense de historias porqué si nos ponemos a sacar
aquí historias que no vienen aquí a cuento…
Mire, ustedes no ejecutan eso porqué no les da la gana, y cuando habla usted de
cifras, hace las que usted quiere. Las que se inventa. Cantidad de millones que
saca sin contrastar y demás. La cuestión es que ustedes no cumplen con sus
propios actos, cuando le dice a los vecinos vamos a hacer esto, esto y esto, y no lo
hacen. Y lo que hacen es hurtarles todo lo que pueden de zonas verdes. Los que sí
tienen cultura de ladrillo son ustedes. Ustedes que están instalados en la
especulación, haciéndose fotografías permanentemente con la Gran Vía, con tanto,
con volumetrías y demás.
Mire, no nos vamos a engañar. Ustedes necesitaban a estos señores para gobernar
y aquí sí que se le está hurtando la soberanía al pueblo de la ciudad. Porqué están
haciendo un uso de este Pleno, ilegítimo. Ilegítimo. Aprovechando los votos de
unos señores que no eran para eso. En contra de sus propios predicamentos, en
cuanto a lo que era una política social, que ya ha cambiado plenamente.
Pero en cualquier caso, creo que tú querías contestarle algo respecto al tema y te
voy a ceder la palabra.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Gracias. En relación con lo de la ocurrencia, vamos a ver. A nuestro grupo, como al
resto de grupos de la oposición, el pacto de gobierno nos pareció algo
absolutamente deleznable, éticamente hablando. Pero no tiene nada que ver con la
propuesta que hacemos. Y si hubiesen leído la parte expositiva… vamos, yo creo
que queda claro.
Lo que decimos exactamente es: mire, oiga, ustedes sí los quieren nombrar y llevar
al Gobierno municipal, llévenlos de verdad. Dótenlos de competencias y que
asuman las responsabilidades de la ejecución de esos actos. Porqué es que ahora
mismo solo tienen atribuidas competencias que no tienen ninguna transcendencia,
que no asumen ninguna responsabilidad. Eso es lo que estamos pidiendo en esta
moción. No estamos pidiendo otra cosa. No se inventen ustedes las cosas. No es
un tema personal. No nos gusta, como al resto de grupos de la oposición. Nada
más.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi ha alguna intervenció més per part d‘algun grup? No?
Doncs quedarien les dues mocions, quedarien rebutjades. La primera, la número
21, amb 14 vots en contra i 5 abstencions. I la número 22 amb 13 vots en contra i 6
abstencions.
Passaríem a les mocions d‘Iniciativa-Esquerra Unida-Pirates.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 21 i 22; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 21.- PARA LA SUPRESION DE LA FIGURA DE LA CONCEJALÍA
ADJUNTA DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL.
Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; ; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; i dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 22.- PARA EJECUTAR LA ZONA VERDE QUE ESTABLECE EL PGM
EN EL ÁMBITO DISCONTINUO DE LA ESQUINA DE LAS CALLES DE SANTA
EULALIA Y DE SANTIAGO RUSIÑOL QUE FACILITE EL ACCESO A LA PLAZA
DE CAMILO JOSÉ CELA DESDE LA CALLE SANTA EULALIA.
Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels

…/…

172

representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents
presents en el moment de la votació.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 23 i
24, es produeixen les intervencions següents:

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. La moció 23: segons dades del Consell General del Poder Judicial, en el primer
trimestre del 2016 s‘han produït 2.449 desnonaments per lloguer a Catalunya. 27 al
dia, situació provocada tant per la crisi econòmica que ens assetja, on moltes
persones i famílies no disposen d‘ingressos per una vida digna, com per l‘espiral
inflacionista i especulativa del mercat de lloguer.
Els preus dels lloguers d‘habitatges s‘incrementen de forma significativa i molt per
damunt del mercat mitjà de lloguer, en ciutats com Barcelona i d‘altres centres
turístics per raó de la pressió dels apartaments turístics, legals o il·legals, i en
general per raó del retorn a les temptacions de l‘especulació immobiliària, que es
veu afavorida per les lleis liberalitzadores dels arrendaments urbans que possibiliten
terminis de lloguer molt curts, la qual cosa provoca una gran inestabilitat residencial.
Els llogaters es veuen afectats en els seus ingressos per la precarietat laboral i la
congelació o reducció de salaris, el que fa que s‘incrementi el nombre de persones i
famílies que estan afectades d‘exclusió residencial, és a dir, que tot i treballar no
poden trobar lloguers assequibles.
Urgeix actuar en el mercat de lloguer per tal de que aquest doni satisfacció a les
necessitats de la ciutadania amb major risc d‘exclusió residencial, de forma
immediata, i a la llarga per a tothom, de manera que les persones i famílies
treballadores de totes les edats i condicions, puguin continuar vivint a la ciutat o el
poble i no es vegin expulsades.
El parc d‘habitatge públic de lloguer és molt reduït en comparació a països del
nostre entorn. Així, tot i que es millorin i ampliïn les polítiques del parc social
d‘habitatge i d‘habitatge protegit, públic o privat, així com les ajudes al pagament de
lloguers i de mobilització d‘habitatge buit, cal combinar-ho amb una política que ens
permeti estabilitzar els preus del mercat de lloguer i facilitar-ne l‘accés a tots els
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sectors socials amb una mínima renda disponible, que no necessàriament s‘han de
veure acollits al règim de lloguer social o assistencial.
Les ciutats europees amb majors tensions entre el preu del lloguer i el nivell de
rentes de la població disposen de normatives orientades a impedir ―lloguers
abusius‖. A Catalunya, la Llei d‘emergència habitacional de Catalunya no preveu
cap mesura orientada a impedir lloguers abusius.
Resulta imprescindible l‘existència d‘un mercat de lloguer assequible i que atorgui
estabilitat als llogaters és clau per al bon ús dels habitatges.
Per això demanem els següents acords:
PRIMER.- Instar el govern de l‘Estat que reguli el mercat privat de lloguer impedint
increments indiscriminats en el preu dels lloguers per evitar noves bombolles
immobiliàries, o en el seu cas, que doti d‘autonomia i capacitat als ajuntaments per
vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes de la població i les
característiques de l‘habitatge i del barri.
SEGON.- Instar al Govern de l‘Estat a que derogui aquelles modificacions de la llei
d‘arrendaments urbans de l‘any 2013, clarament restrictives per als drets dels
arrendataris.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a que a la futura Llei de Mesures de
Protecció del Dret a l‘Habitatge inclogui la definició de lloguer abusiu, entès com: el
lloguer de finca urbana destinada a habitatge habitual amb una renda que suposi
per l‘arrendatari un esforç econòmic superior al 30% dels ingressos mitjans de les
llars del municipi on s‘ubica l‘habitatge.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per una xarxa d‘espais familiars per a la petita infància, 0-3 anys. En el
moment actual es produeixen a la nostra societat un seguit de canvis en quant a la
composició de les famílies i a la seva organització que, conjuntament amb
l'estructura dels nuclis urbans i dels habitatges, fan que prenguin rellevància
promoure la creació i potenciació dels espais familiars de petita infància dintre dels
serveis de suport a la infància i a la família.
Les institucions públiques han de garantir espais on es promogui la criança positiva
també per a tots aquests nens i famílies que no són usuàries de l'escola bressol.
Els primers anys de vida d'un infant són d‘una gran importància pel seu
desenvolupament present i futur. Durant aquesta etapa, s'adquireixen coneixements
bàsics i essencials pel desenvolupament d'una persona. Per això és especialment
necessari el suport a les famílies durant aquesta etapa tant important i plena de
dubtes, inquietuds, expectatives i sentiments dintre de la família.
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La demanda i l‘interès de les famílies per aquestes iniciatives portades a terme per
entitats socials a la nostra ciutat entorn als espais familiars, les ludoteques, els
grups de lactància i similars, posa de relleu la manca de recursos públics i la
necessitat creixent d'aquests serveis per part de les famílies.
L'Hospitalet va gaudir abans del 2012 de quatre espais familiars que es van tancar
per manca de finançament i que esperàvem que en algun moment tornessin a obrir.
No ha estat així.
Els espais familiars són un lloc de trobada entre famílies, infants i professionals
d'aquesta etapa, de 0 a 3 anys, que permeten l'intercanvi d'experiències i
coneixements sobre la criança dels fills i que suposen un ventall de possibilitats que
cobreixen les necessitats, sovint canviants, d'infants i de família. Considerant l'àmbit
familiar com a principal context de desenvolupament dels més petits, es pretén
contribuir al reforç dels lligams i l'estructura familiar.
Aquests espais estan pensats perquè la família tingui l'oportunitat de descobrir
aspectes del comportament i de les capacitats dels infants en un ambient més obert
que la pròpia llar. La flexibilitat d'aquest espai dóna lloc a compartir, des de
propostes de jocs, cançons, a compartir coneixements al voltant de l'alimentació, la
higiene, els hàbits o els plors. També permet observar a un infant com juga i es
relaciona amb els iguals des d'una perspectiva privilegiada pels pares.
Són serveis innovadors, flexibles a la diversitat del territori, preventius i oberts a tota
la població i integrats en la xarxa comunitària. Serveis que tenen com objectiu
incidir en la qualitat de vida dels nens i nenes oferint un espai de trobada i de
relació per compartir experiències i donant suport a la seva criança i educació en un
clima distès, de confiança i d'acompanyament amb professionals on puguin
desenvolupar totes les seves capacitats.
Per això demanem:
Instar al Govern a dur a terme, en un termini d'un any, una xarxa pública d'espais
familiars en equipaments municipals de la nostra ciutat amb personal especialitzat
per tal de cobrir totes les etapes de desenvolupament infantil. Ha de garantir l'accés
al servei de tots els ciutadans amb un mínim d'un espai familiar per barri. Així com
la cessió d'espais públics als grups de lactància i criança per tal que puguin
desenvolupar la seva activitat.
També, instem al Govern a la creació d'un catàleg amb els serveis públics per a
infants que sigui distribuït a les famílies de nadons nascuts a L'Hospitalet, així com
la seva publicació a la web municipal.

Essent les 19:57 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‘aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‘Alcaldia.
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El Sr. García Mompel, President en aquest moment, 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. Sobre la moció 23, moció per aturar el lloguer abusiu, per endavant dir
que estic totalment d‘acord amb el fons de la moció, encara que discrepo en la
forma.
És totalment necessari que es reguli el preu del lloguer per evitar casos d‘abús o
d‘especulació immobiliària, i més tenint en compte la tendència a l‘alça dels preus
de lloguer que tenim actualment. Per aquest motiu voto a favor del primer acord. El
mecanisme actual que existeix per regular el marcat del lloguer és la LAU, la Ley de
Arrendamientos Urbanos, i és de competència estatal.
El segon punt, demanen que es derogui les modificacions restrictives. Jo inclús diria
que es derogués completament la llei i es delegués la competència a les comunitats
autònomes ja que les realitats d‘aquest mercat no són homogènies a tot el territori.
Per tant aquest punt el votaré a favor, el punt segon.
Per aquest mateix motiu, voto en contra del acords 3 i 4. Perquè intentar ficar
aquest tema a la nova llei de mesures de protecció al dret a l‘habitatge de
Catalunya, i de la forma que pretenen fer-ho, només tenint en compte el nivell
d‘ingressos i no la tipologia de l‘habitatge, a l‘únic que portarà és a un nou recurs
del Tribunal Constitucional per part del Govern central per vulneració de
competències i a una possible retirada de la llei.
Crec que és molt important poder tenir una llei de mesures de protecció al dret a
l‘habitatge que doni eines a l‘Ajuntament per actuar d‘una forma eficaç. Una llei que
garanteixi el dret a l‘habitatge més enllà de si és de lloguer o de propietat. Per un
cop tenir resolt aquest tema poder afrontar uns altres, com per exemple el dels
preus del lloguer.
A la moció 24 votaré en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Primer de tot fer un aclariment. El tinent d‘alcaldia ho comentarà després,
però sobre la moció 24 de la xarxa d‘espais familiars de petita infància que
demanen, bé, de fet hi ha dotze funcionant a la ciutat, amb el qual la idea que no
existeixen no sé ben bé d‘on l‘han ubicada. D‘aquí que el nostre vot sigui contrari.
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I de la moció 23 votaré a favor del primer i el segon acord i dels altres en contra.
Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Començarem per la 23 per aturar el lloguer abusiu.
Si parlem de lloguers abusius, hem de parlar de les polítiques d'habitatge on
s'emmarquen aquests lloguers:
En primer lloc en una orientació política destinada a fomentar la compra i la
propietat dels habitatges i en segon lloc en un dèficit també històric de l'habitatge
social, de la mà d'una manca de planificació de l'habitatge com a bé públic.
Tenim un parc d'habitatges de lloguer públic clarament insuficient a Catalunya, dels
3 milions d'habitatges construïts al país, al voltant d'uns 60.000 habitatges estan
afectats per polítiques que tenen a veure amb el lloguer social. 60.000 de 3 milions.
Estem parlant d'un 2% aproximadament, quan als països del nostre entorn aquesta
xifra està al voltant del 15%.
Està clar que la urgència habitacional és evident i l'anàlisi és compartida per una
gran majoria social.
Està clar que els ingressos familiars a moltes llars de la nostra ciutat no permeten
fer front al cost d‘un habitatge.
També està clar que moltes de les actuacions per revertir aquest drama s'han de fer
a d‘altres instàncies, però això no ens pot servir per rentar-nos les mans, perquè es
poden fer moltes coses.
Per exemple, a Sabadell ens comentaven algunes companyes de la Crida per
Sabadell, que governen, diria, des de fa 1 any i mig, i expliquen per exemple que
cal voluntat política i reorganitzar la institució, amb tot el seu personal, per posar-se
al servei d'una gran fita: mobilització del parc d'habitatge buit d‘una ciutat. Es
necessita que els milers de pisos buits que acumulen els bancs, siguin de lloguer
social. De fet aquesta és l'opció més factible per reduir el preu dels lloguers, que
tots aquests pisos buits que acumulen els bancs acabin passant a ser de lloguer
social.
I aquesta possibilitat sí que està a l'abast d'un govern local.
No diem que sigui fàcil, mai ho hem dit, però no existeix cap una altra solució.
Però clar, això necessita dur a terme el programa d'inspecció per conèixer els
habitatges buits a l'Hospitalet, que ja s'ha aprovat en reiterades ocasions en aquest
Ple, però que encara no s'ha posat en marxa a la realitat, fora d'aquestes 4 parets. I
aquest és un pas molt important que significa molta feina del personal de
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l'Ajuntament, detectar aquests pisos desocupats, fer inspeccions oculars sobre el
terreny, incoar procediments, aplicar taxes.... Requereix tanta dedicació que només
pot ser engegada si existeix una voluntat política ferma de canviar les condicions de
vida de milers de persones.
Aquesta voluntat política sí la tenen a d'altres Ajuntaments de grans ciutats
catalanes, que estan governades des de fa un any i mig per forces polítiques que
acaben d'entrar als consistoris: els casos de Sabadell, Barcelona, Badalona.....
perquè aquí a L'Hospitalet no hi ha manera que ens hi posem?
Un altre exemple que una altra política d'habitatge municipal és possible i pot ajudar
a baixar els preus del lloguer podrien ser aquestes:
- A Sabadell tenen 1.000 habitatges públics, tots en règim de lloguer social, cap
desocupat. Per què a l'Hospitalet, des del govern local insisteixen tant en
promocions de VPO de compra?
- Es plantegen a Sabadell, també, invertir l'excedent dels ingressos d'aquests
lloguers socials, atenció, entre d'altres fonts, en augmentar el parc públic
d'habitatge de lloguer social i incidir en que els lloguers, en general, baixin i siguin
més assequibles per a les seves veïnes.
Però suposem des d‘aquest grup municipal que aquestes idees deuen ser vistes
com a utòpiques pel govern local del PSC. 40 anys al poder i veient la seva inacció
en aquests temes, o tenen les mans ben lligades o directament les seves politiques
responen a interessos que no són els de les classes populars.
La següent moció, per una xarxa d‘espais familiars a la petita infància, la votarem
també a favor.
Estem totalment a favor d'aquesta moció perquè suposa una recuperació de la
xarxa pública d'espais familiars de 0 a 3 anys.
Ara mateix la situació dels dos espais familiars, La Torrassa i La Florida, està
subjecta a finançament privat, Obra Social de La Caixa. La situació de l'Espai
Familiar de la Torrassa La Casa de les Palmeres, és la següent: és un servei
sobresaturat absolutament, el nombre de famílies que no poden permetre's una
escola bressol és molt elevat a la ciutat i els espais familiars suposen una
alternativa per a aquestes famílies, que viuen els espais familiars, aquests
projectes, com llocs de trobada i per a fer comunitat. Les persones educadores que
treballen als espais familiars a la nostra ciutat viuen la precarietat econòmica i la
inestabilitat clara de renovar la subvenció gràcies a la qual treballen en aquests
projectes, renovar aquesta subvenció, any rere any.
Els espais familiars són un mecanisme de diagnosi precoç ja que les responsables
estan en contacte periòdic amb els CAPS de cada barri, i també treballen de
manera coordinada amb el centre BAULA, al nord i al sud de la ciutat, en diagnosi
precoç.
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Per tant, creiem necessària l'aprovació d'aquesta moció, perquè dóna resposta a la
necessitat de moltes famílies i incideix positivament a la salut integral d'infants i
d‘adults, ja que estan acompanyades, en aquests projectes, per professionals que
orienten i optimitzen els recursos de la nostra ciutat. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció per aturar el lloguer abusiu. Veiem com el grup parlamentari
de Catalunya Sí Que Es Pot va presentar aquesta mateixa moció en el debat de
política general del 5 d‘octubre del 2016, del passat mes d‘octubre, i que el
Parlament la va rebutjar.
Es dóna la circumstància, a més, que actualment no tenim competències en matèria
de lloguers i que, a més a més, ens suspenen totes les lleis i iniciatives que duem a
terme en matèria d‘habitatge. Tot i així, des del Departament de Governació i
Habitatge, s‘estan emprant molts esforços i recursos per tal de poder donar
resposta a l‘emergència en l‘àmbit de l‘habitatge i per tal de mitigar les terribles
conseqüències que aquesta té per a la nostra societat.
Des del mes de setembre hi ha un grup de treball en marxa que té com a objectiu
establir els paràmetres i les línees mestres de com ha de ser aquest àmbit de
l‘habitatge, i per tant també del del lloguer en una Catalunya independent, on no
solament puguem administrar lliurement els nostres propis recursos, sinó que a més
puguem legislar sense tenir a sobre l‘amenaça del Tribunal Constitucional.
Dit això, no podem donar suport als acords que exposa aquesta moció. Estem
d‘acord amb l‘objectiu que entenem que es vol aconseguir però no estem d‘acord
amb els mecanismes exposats.
En quant a la moció per a una xarxa d‘espais familiars per la petita infància. A la
política com a la vida cal establir prioritats, ja que si una cosa està clara és que els
recursos dels quals disposem no són il·limitats, i per tant cal decidir com i en què
els fem servir. És per això que votarem en contra d‘aquesta moció, perquè creiem
que a hores d‘ara, i lamentablement, hi ha necessitats més prioritàries i més vitals
què les que ens presenten en aquesta moció.
A més, i tot estudiant la situació real d‘aquest servei a la ciutat, hem pogut observar
que existeixen diversos centres a la ciutat que ofereixen aquest servei, un total de
dotze, com són per exemple: els centres de la petita infància ―La Lluna‖ a Santa
Eulàlia, ―La Pruna‖ a La Florida, ―El Sol Mariner‖ a Bellvitge o els espais familiars
oberts a Sant Josep, plaça Europa, Gornal o esplai Xixell.
Ja ens agradaria poder donar el nostre vot a favor. I tant que sí. Però creiem que no
seria una decisió responsable atenent que existeixen àmbits d‘actuació molt més
prioritaris que aquests i també hem de veure, com dèiem abans en anteriors
mocions, que totes les coses tenen un cost i aquí s‘està demanant tretze nous
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centres cedint espai i dotant-los entenc, perquè si es contracta gent, d‘un tema
econòmic. Crec que el curós seria com a mínim plantejar un estudi de costos al
igual que es fan en altres coses per poder saber si és possible o no és possible
arribar a aquestes coses.
Essent les 20:07 hores, s‘incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Respecte a la primera moció, per aturar el lloguer abusiu, votarem a favor del
primer, segon i cinquè punt i votarem en contra del tercer i quart perquè creiem que
no és el mecanisme per tractar aquest tema.
Creiem que el tema de lloguers s‘hauria de tractar a una futura llei catalana de
lloguer. Aquesta llei de mesures de protecció del dret a l‘habitatge ve a donar
cobertura a la llei 24/2015 que va ser tombada pel Tribunal Constitucional i creiem
que és millor centrar aquesta llei en aquest tema i tractar en profunditat el tema del
lloguer a Catalunya amb una llei pròpia que es faci al Parlament.
Respecte a la xarxa d‘espais familiars per a la petita infància, votarem a favor.
Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la moción 23, desde el grupo Popular entendemos que una
administración municipal debe quedar al margen de los precios de mercado. Sí
tenemos que velar por el cumplimiento de las leyes que tienen que ver con el
arrendamiento, pero el precio del arrendamiento varía en función de la oferta y la
demanda. No podemos condicionar un precio si no tenemos un control sobre la
oferta.
Aquí se está planteando una moción desde el buenismo en el que se pretende
resolver un gran problema, que es el mercado de alquiler, con una medida simple.
Una medida muy simple: tasarle un precio. Pero claro ustedes reconocen en la
moción algo que es una evidencia. Es decir, hay pocas viviendas, pocas viviendas
disponibles en alquiler, hay pocas viviendas en el mercado de alquiler. Tanto de
alquiler público, de promoción pública, como privada. Y con las medidas que
proponen habrá menos vivienda en alquiler.
Promueven una tarifa plana con unos máximos, sin discriminar m2, situación,
estado de vivienda, absolutamente nada. Es decir, sin tener en cuenta el valor
añadido de la vivienda, coste inherente a la finca, etc. Y en el segundo punto del
acuerdo pretenden desincentivar aún más a los arrendadores.
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El mercado de alquiler principalmente lo que se tiene que dotar es de más
viviendas. Las políticas que se deben de llevar a cabo, entendemos, es de
promoción de vivienda en alquiler. Si no introducimos viviendas en el mercado, da
igual que sea un alquiler barato o un alquiler caro. Es que no habrá viviendas en
alquiler. Si tasamos el mercado, el mercado mismo reducirá esas viviendas en
alquiler.
Nosotros creemos en el libre mercado porqué es el único que se ha demostrado
que funciona. Lo único que tenemos que introducir son elementos que incentiven y
que introduzcan modificaciones en ese mercado, pero modificaciones en positivo, a
motivar oferta pública de vivienda en alquiler y oferta privada. Más ayudas a la
oferta pública y a la privada. Eso es lo que creemos que puede solucionar el
mercado de alquiler. No el tasar el precio del alquiler en sí mismo.
Y respecto a la moción 24. En línea con lo que se ha dicho ya por el grupo de
Convergencia, creemos que esta moción puede representar o no sabemos el coste
que puede representar. Sabemos que hay una oferta pública en la ciudad. Nuestra
prioridad también son las escoles bressol. No sabemos el coste que representa lo
que están proponiendo. Nosotros inicialmente estaríamos de acuerdo en una
valoración, un estudio que pidan cuantos centros, qué costaría todo eso para poder
posicionarnos. Nuestra prioridad también son las escuelas bressol. Creemos que
hay una falta de plazas y creemos que hay que llevar a cabo también una inversión
en ello.
Por tanto antes de posicionarnos entre un sitio u otro, nosotros nos abstendremos
hasta que obviamente tuviésemos un estudio y lo que representa en inversión lo
que ustedes están solicitando aquí. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Perdó. En el número 23 han votat? En contra?

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
En contra.

SRA. ALCALDESSA
D‘acord. Molt bé. Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno… Tiene uno que revestirse de mucha santa
paciencia para escuchar lo que se escucha muchas veces en este Pleno. Los
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ejercicios de cinismo que se hacen, que hace la gente para darle cuarenta vueltas,
re-machacar el tema, retorcer el verbo para acabar queriendo excusarse con sus
propias conciencias, para acabar votando todo… en fin… de verdad sinceramente,
tiene uno que tener santa paciencia.
Porqué hay que ser valientes amigos. Cuando se piensa en contra no se dice: oiga
mire no, por esto, por esto y por esto. Pero no querer acallar las conciencias aquí
diciendo: no mire, que se haga un estudio. Que es como decir: no se haga nada
porqué aquí al final luego el estudio se queda y no se acuerda nadie. Oiga: mire se
trata de estar permanentemente echándole achaques al viernes para no ayunar.
Porqué hay que ser valiente, estimados compañeros. Si ustedes piensan que una
cosa no se debe hacer, por qué en su conciencia está, claramente se dice: mire no
estoy de acuerdo por esto, por esto y por esto. Pero darle vueltas y retorcer ahí y
hacer un relato torticero para al final decir sí pero no y todo lo contrario. Acabar
votando algo porqué seguramente, y perdónenme, yo entiendo que a lo mejor no
hace falta. Porqué es que no hay que escucharlos y sobre todo lo que han dicho en
otras ocasiones algunos: mirad los programas que traían los de ahí en frente, los
señores estos que les molesta que les digamos según qué cosas pero son ciertas,
que votan en contra de sus conciencias. O no la tenían antes o la han perdido en el
camino, si la tenían. Otros que hacen discursos muy sociales y tal y cual y la
República y bien y tal, luego al final ya no somos tan de aquí, ya somos de un
pueblo de al lado de Bilbao, ya le hemos quitado por el camino.
En fin, en definitiva que me molesta soberanamente los ejercicios de cinismo que
se ven en política y aquí también concretamente. Por qué ya le digo, hay que ser
valiente y decir: mire yo disiento, no estoy a favor de la remunicipalización. Me
parece que no es nuestro proyecto y lo digo. Estoy a favor de que se haga esto, de
lo otro y tal. No, no, no, no estoy a favor, y lo he dicho siempre. Ahora cuando se
dice: vamos a mirar si puede hacerse esto para que salga mejor. De acuerdo: se
haga un estudio. Perfecto. Pero lo digo claramente. Y no hago ejercicios de cinismo
como muchos aquí y es lo que reprocho sinceramente porqué me sabe mal. Oiga,
que problema hay porqué uno diga lo que piensa y su proyecto político y lo que
lleva en su programa y demás. Nada. Lo que pasa es que aquí nos empeñamos en
querer vender la moto a los vecinos.
Mira aquí de conciencia social los que presumen mucho de ella, menos. Y los otros,
los que decís que somos de la derecha y todo lo que quieran, pues resulta que al
final estamos viendo que tenemos más arraigada la conciencia social que otros,
que tanto presumen. Porqué los títulos y el hábito no hace al monje, son los
hechos. Son lo que se lleva a los Plenos, son lo que se pone en marcha, eso es lo
que vale. Y cuando dice el Partido Socialista que nosotros hemos abandonado
ciertos discursos, pues me gustaría que vieran a veces lo que hacen ustedes ahora
mismo, se han echado en manos del Gobierno de la Nación que es del PP, que es
de derechas. Con un montón de cositas que van a sacar adelante gracias a
ustedes, y nosotros, aunque facilitamos la gobernabilidad por una cuestión de
responsabilidad, estamos crujiendo con políticas sociales. Estamos diciendo lo que
hay que hacer, estamos exigiendo que se cumpla lo que se firmó. No sé si lo
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conseguiremos porqué con la actitud del Partido Socialista ahora ya no lo tenemos
tan claro. Pero vamos a seguir haciendo políticas sociales. No vamos a retorcer el
discurso y cada uno que piense lo que quiera.
Mire nosotros vamos a votar a favor de las dos mociones. Porqué nos las creemos.
Porqué mire: a pesar de que yo tengo alguna vivienda alquilada, les invito a que
vean los precios que estoy cobrando por ellas, con carácter social. Estoy cobrando
menos de 400 €. Y algunas son alquiladas hace poco. Y están en mi declaración de
la renta. En cualquier caso, el concepto social hay que tenerlo dentro, interiorizado,
no explicarlo para luego después votar en contra. Eso es lo que me molesta. Y
evidentemente, allá cada uno con su conciencia.
Y señores de ahí enfrente: que no me convencen. Que por mucho que ustedes
quieran decir, ustedes están haciendo todo lo contrario de lo que usted llevaba en
su programa. Se engañan a ustedes mismos. Y tengo que decírselo y no es
pataleta. No es pataleta. Pero ya hablaremos porqué esto no se va a quedar aquí.
No es pataleta. Es que entendemos que aquí se está desvirtuando la voluntad
popular. Se han comprado votos y hay que ganarlos en las urnas. Y eso es a lo que
nos remitimos. Y menos ejercicios de cinismo.
A favor de las dos.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies alcaldessa. Intentaré explicar-me que és el que volia el Sr. García. Escoltar
arguments. Jo no he escoltat cap del seu posicionament, ni en una moció ni en
l‘altra.
Certament aquest és un tema, el tema del lloguer abusiu, és un tema important. I és
un tema que preocupa a tots els ajuntaments en aquests moments, perquè té un
impacte social important. El què hem de buscar són instruments per regular això i
això no és fàcil. I no ho dic jo, ho diu la pròpia responsable del programa d‘habitatge
de Càritas, que diu: regular el preu de lloguer és una cosa recomanable però és ben
difícil trobar la fórmula.
Nosaltres estem treballant en aquesta línea, que abans anunciava el portaveu de
Convergència, de buscar unes conclusions a un grup de treball que permeti la
redacció d‘una nova llei. Això ho vam expressar a la cimera que va plantejar el
president Puigdemont el mes de juliol. Vam demanar que a més d‘una ràpida
tramitació de la llei d‘emergència habitacional, arran de la suspensió del Tribunal
Constitucional, de la llei 24/2015, al marge d‘això, ràpidament es posessin
instruments per regular el lloguer abusiu. Una regulació que ha de partir de l‘Estat,
perquè és una competència estatal, ja s‘ha dit aquí. Això és la llei d‘arrendaments
urbans i per tant ha de ser l‘Estat qui reguli, qui comenci a regular, donant-li aquest
caire també social al tema, de la qüestió del lloguer. Aquests experiments no es
poden fer amb gasosa. Durant el franquisme ja va haver-hi intents de regulació del
mercat de lloguer que van tenir unes conseqüències dramàtiques, és a dir, van
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abocar molta gent a la propietat i van fer apujar els preus de la compra dels
habitatges. Amb la qual cosa atenció al que diem, Sr. García, perquè de vegades
fer la quadratura del cercle no és tan fàcil.
Nosaltres, com he comentat abans, en aquesta cimera varem explicitar dues
necessitats: una, que hi hagués una llei, una llei no recorrible perquè si entrem en
lleis que es recorreran als tres mesos, aquí no anirem mai enlloc. I dos, que no
anés a... per aquesta precisa raó, que no anés dintre del marc de la nova llei
d‘emergència habitacional, que precisament aquest dijous es debatrà en Plenari, al
Parlament de Catalunya.
Nosaltres estem molt satisfets de la feina que hem fet a l‘Hospitalet. Aquí s‘han
posat exemples d‘altres ajuntaments. Jo no conec cap aportació per part de
Badalona ni de Sabadell en qüestió d‘al·legacions a l‘avantprojecte de llei, cap ni
una. I en les reunions que hem tingut, de treball conjunt, no s‘ha aportat cap solució
a alguns dels problemes que comportava aquest avantprojecte de llei. Ho dic
perquè fer grans declaracions aquí en el Ple de l‘Hospitalet, sobre el què fan altres,
que després no escriuen ni fan pública cap tipus de posicionament, em sembla que
no és correcte. L‘Ajuntament de Barcelona va fer una al·legació. Precisament és la
que el grup d‘Iniciativa recull aquí, en el punt tercer. En tot cas, va ser desestimada i
el propi Ajuntament de Barcelona ho sabia des del mes de juliol, i està treballant en
aquest grup.
Per cert, un grup de treball en el que a l‘Ajuntament de l‘Hospitalet, municipi de gran
població, no ens han deixat participar i ja hem demanat, via alcaldia, que ens
permetin la participació perquè també volem opinar, perquè ens preocupa la
qüestió. I al final aquesta qüestió es discutirà en aquest grup i d‘aquest grup sortiran
unes conclusions que serviran per forçar allà on s‘ha de fer, al Parlament de
Catalunya i sobretot al Parlament de l‘Estat, el Congrés dels Diputats, aquest canvi
legislatiu de la llei d‘arrendaments urbans.
Nosaltres hem pogut col·locar, en aquest nou avantprojecte, quatre esmenes.
Quatre esmenes molt significatives i molt necessàries per a la problemàtica que
tenim a la ciutat. Nosaltres, en aquest sentit, se‘ns han acceptat dues a través del
Govern i hem pactat dues a través de la via parlamentària. Les hem anat explicant
en aquest Ple, el tema de la regulació de les ocupacions sense títol; la garantia del
finançament per part de la Generalitat d‘aquesta llei. Perquè aquesta llei va néixer
sense una memòria econòmica adequada i en aquests moments ja tenim un 50 %
d‘aportació en pressupostos que marca la pauta, és a dir, aquesta llei en definitiva
era una càrrega, una nova càrrega sobre els ajuntaments. Hem demanat més
seguretat jurídica. Hem demanat també sancions, una graduació de sancions més
severa contra les entitats financeres. Tot això està recollit en la llei que, ja els hem
informat, es debatrà en Plenari al Parlament de Catalunya el proper dijous.
Per tant, aquest Ajuntament ha fet la feina. Jo no sé el què fan els altres però
aquest ajuntament ha fet aquesta feina mentre estàvem també donant solució als
problemes d‘emergència habitacional i parant i aturant desnonaments com vostès ja
coneixen.
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Però el que aquí es planteja, que ja s‘ha plantejat en altres mocions a altres
ajuntaments, no són instruments útils en aquest moments per regular el lloguer.
Raó per la que votem en contra. Gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte de la moció relativa a la xarxa d‘espais familiars
per a la petita infància. En fi, dir, en termes generals, que el contingut de la moció
doncs evidentment és molt raonable, tot i que, al nostre entendre, parteix d‘una
premissa que la invalida, perquè de fet, vostè mateixa, Sra. Carballeira, en el seu
discurs literalment ho ha dit: que la ciutat no disposa de cap dispositiu d‘aquestes
característiques.
El programa per a la infància i l‘adolescència, el programa municipal, treballa amb
una xarxa de, en total, dotze serveis d‘aquestes característiques. Tots ells reben
algun tipus de finançament públic, sigui municipal, sigui autonòmic també i per tant
d‘alguna manera deixa sense efecte aquesta afirmació que s‘ha fet en el Ple.
Però abans d‘entrar una miqueta en el detall o en la lectura d‘aquests espais, sí que
fer algun tipus de reflexió també. Si la moció hagués anat en la línea d‘enfortir,
aprofundir o consolidar, perquè de fet amb aquesta literalitat la de consolidar
apareix en el propi PAM, consolidar els espais familiars. Tot i que també val la pena
dir, val la pena recordar, que és cert que és un recurs que existeix en la pròpia llei,
però actualment la Generalitat no l‘ofereix en cartera, per tant, tot i que no és una
qüestió principalment perquè ja està en marxa o ja hi són en marxa fins a dotze
dispositius d‘aquestes característiques, l‘element pressupostari també l‘hem de tenir
present. No dic que sigui un impediment, perquè no ho ha sigut, però l‘hem de tenir
present.
Principalment de dos tipus, aquests serveis, de caràcter preventiu que principalment
són gestionats directament per les pròpies famílies i supervisats per l‘equip del
programa d‘infància i adolescència i un segon nivell de capacitació i suport. I bé, per
anomenar-los: el centre Petita Infància La Lluna, Centre Petita Infància La Pruna,
Centre Petita Infància Sol Mariner, Espai Familiar Obert Sant Josep, Espai Familiar
Obert Plaça Europa, Espai Familiar Obert Gornal, La Caseta de les Palmeres
Bellvitge, Esplai Florida, Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet, Esplai Xixell i SantfeliuSant Ildefons.
Un incís també, perquè com que a la pròpia moció s‘afirma o es desprèn que no
varen tenir continuïtat aquests serveis suprimits en el 2012: és cert que varen ser
suprimits en aquesta modalitat però també és cert que des de l‘1 de gener es van
reconvertir previ pacte i previ acord amb les famílies usuàries d‘aquells serveis en
aquell moment.
Per tant, per tots aquests motius, votarem en contra de la moció. Gràcies.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Yo quiero remarcar digamos que esta moción, sobre todo, insta a los gobiernos
correspondientes a que regulen una situación que es muy dramática. Son 27
desalojos diarios en Cataluña. Yo creo que es para hacernos reflexionar a todos.
Evidentemente nosotros consideramos que la mejor manera de regular el mercado
es crear una red de vivienda social y pública de alquiler. Es la mejor manera, es lo
que regula realmente el mercado. Lo que pasa es que en estos momentos,
evidentemente, no se está por la labor en muchas administraciones. Por eso,
nosotros presentamos el mes pasado una moción para empezar a crear, aquí en
Hospitalet, esa red pública de alquiler social.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Vale. Sobre els espais familiars. Coneixem que n‘hi ha espais a la ciutat que fan
aquesta feina però el què nosaltres volem és una xarxa municipal d‘espais familiars.
Ara mateix s‘ha delegat aquesta tasca en entitats i famílies. Nosaltres el què volem
és que això ho ofereixi l‘Ajuntament directament, i que faci una xarxa on cada barri
tingui algun punt de suport per tal de poder gaudir d‘aquest espai. Això per
començar. És anar una mica més enllà del que s‘està fent, però anar més enllà
perquè volem que aquest servei no depengui d‘una subvenció, de si el projecte
doncs aquest any ens va bé fer-ho o no ens va bé fer-ho. Volem que sigui una
xarxa estable i que sigui municipal. Ho tornem a repetir en aquest cas.
S‘ha parlat de prioritats. Aquí alguns grups han comentat que això no és una... en
aquest cas l‘equip de Govern no ha estat, però altres grups ho han comentat. Com
a prioritat per a nosaltres, és una prioritat els nens de la ciutat. Altres tenen altres
prioritats diferents i decideixen fer servir els diners en altres coses. Per a nosaltres
el creixement dels nostres nens és una de les coses més importants. També vull
remarcar-ho.
S‘ha parlat d‘escoles bressol. Per a nosaltres també òbviament és prioritari, però
tothom que coneix una mica els espais familiars sap que no és el mateix, un espai
familiar i una escola bressol. Són serveis diferents per a persones diferents i per a
opcions de vida diferents. Per tant, no té res a veure una cosa amb l‘altra.
I una altra cosa també important que posava el segon acord, i crec que ningú li ha
donat compte, que és aquest llistat o catalogació d‘aquests serveis. Ara mateix si
qualsevol de nosaltres va a la plana web de l‘Ajuntament i posa espai familiar, anirà
a una plana buida, on no surt res. I si vol buscar espais familiars de la nostra ciutat
ha de posar al Google espais familiars, i li sortiran notícies i algun enllaç d‘algun
esplai i algun enllaç d‘alguna entitat. Considerem que aquesta no és una manera
d‘informar als ciutadans dels serveis que tenen. I si tenim una xarxa en aquest
moment tan bona com ens explica el Govern, doncs com a mínim que la gent la
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pugui fer servir. És a dir, que conegui aquesta xarxa. Després si voleu us ensenyem
una miqueta la cerca a la pàgina de l‘Ajuntament i també a Internet, i podreu
vosaltres mateixos visualitzar que no és tan fàcil trobar aquests espais.
Per això, per a nosaltres a banda d‘aquesta construcció de xarxa pública que és
bàsica i vital, perquè no volem que depengui del pressupost que en aquell moment
hi hagi per a subvencions. Volem que sigui estable. Això i també la informació que
al final és bàsica i això ho parlem molt en aquest Ple. De vegades donem serveis
que la gent no coneix. Hòstia, doncs això és el més important en aquest moment
perquè si no el coneixen és com si no existís. Només això.
A continuació l‘Alcaldessa obre un segon torn d‘intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí. Bé, en tot cas prenem nota d‘aquest comentari, treballarem en aquesta línea,
però sí que a veure... en fi la xarxa que existeix és pública. Jo crec que no he
utilitzat l‘expressió bona. És una sèrie de serveis que tenim a disposició de la
ciutadania que, en tot cas, com tot, és millorable. I que jo mateix he utilitzat verbs
com enfortir, aprofundir o consolidar i per tant en aquesta línea caminarem en els
propers temps.
I res una aportació també. Dir que de fet l‘observatori de l‘infància de la ciutat, en el
qual hi participen entitats de tot tipus de la nostra ciutat, pretén treballar aquest
tema, aquest eix, al llarg del 2017.
Per tant aquest serà un camí segurament on serà adient el poder fer aportacions en
aquest sentit.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí miren. Yo soy un defensor del libre mercado obviamente, pero evidentemente no
estoy a favor de ese capitalismo salvaje y feroz, y dejar al libre albedrío el
capitalismo salvaje sin una cierta cobertura social a la gente que siempre suele ser
la más desfavorecida.
Por eso creo que un estado socialmente avanzado, aunque esté dentro de los
parámetros del libre mercado, tiene que tener efectos correctores que de alguna
manera no dejen, como decía anteriormente, al libre albedrío del salvaje capitalismo
a la gente que se cae del sistema. Al que se cae del sistema tenemos la obligación,
todos los que creemos en un estado socialmente avanzado, de tender una red que
los recoja y no dejarlos al libre albedrío del capital, que le da igual que se mueran
de hambre, que se quede la gente desahuciada, que se tire por ahí.
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Por lo tanto, desde la defensa del libre mercado, hay que poner lo que hay que
poner para que de alguna manera, y lo reitero otra vez, los que solo piensan en
clave económica y en esquilmar los bolsillos de los más pobres, tengan alguien que
piense que por ahí no pueden ir. El capitalismo salvaje lleva a la miseria, a la
pobreza, a la marginación y ahí, por eso yo estoy a favor de que se regulen algunos
tipos de mercado para no dejarlos al libre albedrío del capital salvaje, sin pensar en
la gente que se queda excluida, porqué se cae del sistema o por circunstancias o
porqué no tiene, como seres humanos, las mismas actitudes para defenderse ante
la vida.
Y ahí es donde se ven los programas de la gente que cree en un estado con
conciencia social. Y no en muchos papá, papá, papá y luego venir aquí a votar lo
contrario de lo que se predica. Y por eso me duele, que haya gente que no tenga
una vivienda digna y que no seamos capaces de regular eso y lo dejemos todo al
libre albedrío del capitalismo salvaje.
Y defiendo la economía de libre mercado. El que más trabaje tenga más. Y que
cada uno la excelencia que uno pueda hacer, el sacrificio tenga un beneficio,
evidentemente. Pero eso no quiere decir que al final no tengamos conciencia social
y eso se demuestra en estos sitios donde hay gobierno, no diciéndolo, pero eso
estoy a favor de esto.

SRA. ALCALDESSA
Gracias, Sr. García. Si no hi ha més intervencions quedarien les dues mocions
rebutjades. La primera, la número 23 amb 15 vots, en el punt 1, 2 i 5, en contra, i en
el punt 3 i 4, amb 19 vots en contra.
I per part de la número 24, amb 14 vots en contra i 3 abstencions.
Si no hi ha res més passaríem ja a les mocions del Partit Popular.

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

PER ATURAR EL LLOGUER ABUSIU.

Segons dades del Consell General del Poder Judicial, en el primer trimestre del
2016 s‘han produït 2.449 desnonaments per lloguer a Catalunya, 27 al dia, situació
provocada tant per la crisi econòmica que ens assetja, on moltes persones i famílies
no disposen d‘ingressos per una vida digna, com per l‘espiral inflacionista i
especulativa del mercat de lloguer.
D‘altra banda, els preus dels lloguers d‘habitatges s‘incrementen de forma
significativa - i molt per damunt del mercat mitjà de lloguer- en ciutats com
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Barcelona i d‘altres centres turístics per raó de la pressió dels apartaments turístics
-legals o il·legals- i en general per raó del retorn a les temptacions de l‘especulació
immobiliària, que es veu afavorida per les lleis liberalitzadores dels arrendaments
urbans que possibiliten terminis de lloguer molt curts, la qual cosa provoca una gran
inestabilitat residencial.
Front a aquesta pressió del mercat dels arrendaments urbans, els llogaters es
veuen afectats en els seus ingressos per la precarització laboral i la congelació o
reducció de salaris, el que fa que s‘incrementi el nombre de persones i famílies que
estan afectades d‘exclusió residencial, és a dir que tot i treballar no poden trobar
lloguers assequibles.
Tenint molt present l‘esclat de la bombolla del mercat hipotecari, on la ciutadania ha
internalitzat els seus costos, i per tal d‘evitar repetir aquest drama, urgeix actuar en
el mercat de lloguer per tal que aquest doni satisfacció a les necessitats de la
ciutadania amb major risc d‘exclusió residencial, de forma immediata, i a la llarga
per tothom, de manera que les persones i famílies treballadores de totes les edats i
condicions, puguin continuar vivint a la ciutat o el poble i no es vegin expulsades.
La situació del mercat de lloguer lliure al nostre país és especialment alarmant,
doncs hi ha molts pocs habitatges disponibles, i especialment el parc d‘habitatge
públic de lloguer és molt reduït en comparació a països del nostre entorn. Així, tot i
que es millorin i ampliïn les polítiques del parc social d‘habitatge i d‘habitatge
protegit -públic o privat- així com les ajudes al pagament de lloguers i de
mobilització d‘habitatge buit, cal combinar-ho amb una política que ens permeti
estabilitzar els preus del mercat de lloguer i facilitar-ne l‘accés a tots els sectors
socials amb una mínima renda disponible, que no necessàriament s‘han de veure
acollits al règim de lloguer social o assistencial.
Atès que els veïns i veïnes dels barris amb rendes més baixes han de realitzar un
major esforç econòmic per pagar el lloguer, més d‘un 25% d‘ingressos front el 12%
d‘ingressos que es destinen a pagar el lloguer als barris amb rentes més elevades.
Atès que el 90% dels desnonaments dels pobles i ciutats es produeixen als barris
populars i estan relacionats amb la impossibilitat de les unitats familiars de fer front
al pagament del lloguer. I que tanmateix, la Llei d‘emergència habitacional de
Catalunya no preveu cap mesura orientada a impedir lloguers abusius.
Atès que les ciutats europees amb majors tensions entre el preu del lloguer i el
nivell de rentes de la població disposen de normatives orientades a impedir
―lloguers abusius‖.
Atès que l‘existència d‘un mercat de lloguer assequible i que atorgui estabilitat als
llogaters és clau per al bon ús dels habitatges, per facilitar la creació de llocs de
treball i per impedir l‘expulsió del veïnat.
Per tot això, el grup municipal d‘ICV-EUIA-PIRATES proposa al Ple l‘adopció dels
següents acords:
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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 15 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 12
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Instar el govern de l‘Estat què reguli el mercat privat de lloguer
impedint increments indiscriminats en el preu dels lloguers per evitar noves
bombolles immobiliàries, o en el seu cas, què doti d‘autonomia i capacitat als
ajuntaments per vincular la pujada del preu dels lloguers amb el nivell de rendes
de la població i les característiques de l‘habitatge i del barri.
b) Ha estat rebutjat l’acord SEGON amb 15 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 12
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
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SEGON.- Instar al govern de l‘Estat a que derogui aquelles modificacions de la
llei d‘arrendaments urbans de l‘any 2013, clarament restrictives per als drets
dels arrendataris.
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCER amb 19 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; 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 8 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCER.- Instar el govern de la Generalitat a què a la futura Llei de Mesures
de Protecció del Dret a l‘Habitatge inclogui la definició de lloguer abusiu, entès
com: el lloguer de finca urbana destinada a habitatge habitual amb una renda
que suposi per l‘arrendatari un esforç econòmic superior al 30% dels ingressos
mitjans de les llars del municipi on s‘ubica l‘habitatge, sempre i quan l‘habitatge
hagi estat inscrit, o sigui susceptible d‘inscripció en el Registre d‘habitatges buits
i d‘habitatges ocupats sense títol habilitant, estigui situat en una àrea de tanteig i
retracte dels apartats 1 i 2 de l‘article 15 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l‘habitatge. Tanmateix, es considerarà abusiu el lloguer, per grans
tenidors d‘habitatges i als que siguin propietat de fons de titulització d‘actius, i
en els casos de transmissions d‘accions o participacions de societats mercantils
dedicades majoritàriament a la promoció o gestió de patrimonis immobiliaris.
d) Ha estat rebutjat l’acord QUART amb 19 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; 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 8 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
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d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Incorporar a la llei del dret a l‘habitatge una nova infracció greu
consistent en la ―concertació de lloguers abusiu‖ definit en els termes descrits
anterior.
e) Ha estat rebutjat l’acord CINQUÈ amb 15 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 12
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Traslladar els presents acords al govern de l‘Estat espanyol, als
grups polítics del Congrés i Senat, al Departament de Governació,
Administracions Públiques i Habitatge, als grups polítics del Parlament de
Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya.
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 24.- PER UNA XARXA D'ESPAIS FAMILIARS PER A LA PETITA
INFÀNCIA (0-3).
Ha estat rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
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Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i 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.

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

SRA. ALCALDESSA
Sí. Per part del Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gràcies. Respecto a la primera moción, la presentamos creyendo que durante esta
época se producen más robos en los establecimientos. Se incrementan los
controles preventivos de alcohol, drogas por tal de minimizar accidentes, etc.
Queremos que se garantice que no obstante, al margen de esto, se garantice, por
un lado para prevenir estos delitos, y por otro que estos controles de alcoholemia,
drogas, etc. no merme a efectivos de la Guardia Urbana para otros menesteres.
Dotar de los recursos necesarios para que la Guardia Urbana tenga un dispositivo
especial en las fiestas de Navidad, por tal de que garantice su presencia en calles,
zonas comerciales y parques durante las fiestas navideñas.
Respecto a la moción número… a la moción del projecte de l‘edifici L‘Òpera, la
recuperación del proyecto. Realmente este edificio que se construyó a finales de los
años 50, desde que TVE lo abandonase, abandonase las instalaciones, ha quedado
abandonado totalmente y dejado por parte de sus propietarios, hasta llegar a una
degradación muy importante que sinceramente perjudica a la zona y perjudica al
barrio del Centre. La imagen del barrio se ha visto afectada. Ese edificio ha sido
objeto de ocupación en varias ocasiones y ahora sufre una degradación bastante
importante.
En 2013 se aprobó por este Pleno, una modificación puntual del PGM para dar una
salida, dar una salida a este edificio. Al final esta modificación no se pudo llevar a
cabo a pesar de que nosotros creemos que parte de ella, sobre todo el dotar de un
espacio verde en esa zona y de una edificabilidad que suponga también destinar a
viviendas sociales, incrementar la presencia comercial o la oferta comercial en la
zona y dotar de mayores equipamientos a la zona, puede ser bastante positivo.
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Esto no se llevó a cabo, no se cumplió el acuerdo que se firmó con la propiedad. El
Ayuntamiento en su momento no ejecutó y dio cumplimiento a ese acuerdo y
nosotros lo que pretendemos es que ahora se inicien las conversaciones con la
propiedad, visto que no ha finalizado el plazo previsto, se vuelva a iniciar
conversaciones. Se inste a la familia a modificar el proyecto por tal de recoger las
modificaciones planteadas por la Generalitat de Cataluña para que se pueda
aprobar definitivamente ese plan general.

Revisar también las valoraciones económicas del convenio con una tasación oficial
y actualizada a la realidad actual del inmueble. Ya en su momento nos mostramos
contrarios a la tasación que se hizo del suelo en este proyecto y creemos que
también se debe revisar al precio actual y poder llevar a buen puerto pues un
proyecto que sería una recuperación de la zona.
Esto es una medida que nosotros presentamos como eje principal de lo que debe
ser una remodelación también del centro para crearlo como un eje comercial que
era y que ahora está en franca decadencia porqué sencillamente se ha trasladado
la venta a otras zonas porqué no dispone de un mercado dinámico, al cual hay que
recuperar, y porqué no tiene unas calles, sobre todo en una de las zonas del centro,
que inviten a pasear.
Este proyecto creo que debe ser el punto de lanza para una remodelación de esa
zona. Gracias.

Essent les 20:30 hores, abandona la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor del
grup polític municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Respecte a la moció 25 i 26 m‘abstindré de les dues mocions, no perquè no hi
estigui d‘acord sinó perquè realment també són coses, o que estan en procés o que
ja s‘han fet, i tampoc crec, no veig que tampoc tingui gaire contingut cap de les
dues mocions.
Llavors m‘abstindré en totes dues.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Abstenció a les dues.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé. Nosaltres votarem ràpidament. Votarem en contra de les dues.
Considerem que la primera, la d‘incrementar la presència policial al carrer durant la
campanya de Nadal, és una moció demagògica i absolutament oportunista. L'índex
de robatoris a la ciutat no és alt. Al 2015, segon dades de la pròpia Guàrdia Urbana,
es van denunciar a l‘Hospitalet només 87 robatoris o furts a vianants durant tot
l‘any, a més de 177 robatoris a establiments privats. Aquestes dades, amb una
població de gairebé 260.000 habitants, sembla que no ens portarien a considerar
els índexs de criminalitat de la ciutat com a elevats.
Per altre banda, la Guàrdia Urbana ja té, al nostre entendre, prou mitjans materials.
No es pot justificar de cap manera demanar-ne més. També, podríem discutir si en
té prous, també prous efectius. A més hem de comptar amb els efectius també a la
ciutat dels Mossos d'Esquadra. Per tant, tampoc creiem que sigui justificable
demanar-ne més, d‘efectius.
Des del nostre grup municipal, considerem que no podem amagar la pobresa, que
per a nosaltres és el tema central, sota cap catifa. No desapareix amb més
presència policial als carrers. Aquesta es soluciona no traient drets socials i laborals
adquirits a la classe treballadora, com fa el PP al Govern de l'Estat. Creiem que si el
poble tingués garantits drets bàsics com el treball, l'habitatge, la sanitat, l‘educació,
etc, aquesta pobresa segurament no existiria. Per tant, hem d‘anar a les arrels dels
problemes i oferir veritables solucions com són la recuperació i l‘ampliació dels
drets laborals i socials.
Per a la reactivació del projecte de l‘edifici de l‘Òpera de l‘Hospitalet, des d‘aquest
grup municipal votarem en contra, però estem molt contentes amb la presentació
d‘aquesta moció i estem totalment d'acord en donar-li un ús a l'edifici de l'Òpera.
Fins i tot, i és interessant per a nosaltres, fins i tot per al PP de l‘Hospitalet, que un
edifici abandonat passa a tenir nom i identitat gràcies al moviment ocupa. És molt
interessant veure com aquest edifici agafa la identitat, també per al Partit Popular, i
el nom de la utilització, el nom i la identitat dels seus últims habitants.
A la ciutat més densa de la UE no s'haurien de permetre els espais buits sense ús
social i comunitari.
Entenem que aquest és un espai ideal per a l‘autoorganització veïnal o juvenil.
Sobretot a l‘època actual, on és evident la manca de llocs comuns per a que la gent
jove es reuneixi i proposi.
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No creiem que els hereus del Sr. B. C. o les seves empreses immobiliàries,
XXXXXX i XXXXXX, tinguin cap intenció de fer-hi habitatge social. També creiem
que és cert que caldrien més zones verdes al barri del Centre, ja que els pocs
espais sense habitatges del barri són de ciment, com la plaça de l‘Escorxador o la
plaça de l‘Ajuntament. També és cert que actualment existeixen espais al barri que
no estan edificats i podrien ser zones verdes, com el carrer Sant Roc, 28, el carrer
Major, 51, o Francesc Moragas, 13.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En quant a la moció per incrementar la presència policial en l‘època de Nadal. Hi
votarem a favor però fent un aclariment: crec que ja porta anys fent-se això. Per
tant, votarem que sí perquè creiem que són moments en que fruit de que hi ha més
compres i tal, doncs tradicionalment han passat més coses també. Però crec que
aquest increment ja s‘ha produït sempre i per tant doncs era una moció que potser
no calia.
En quant a la moció de l‘Òpera, aquí s‘han dit coses que a mi em sorprenen potser
perquè hi visc al costat des de fa 51 anys. L‘Òpera no s‘ha dit mai per cap
moviment ocupa, s‘hi havia dit sempre, sempre, però potser jo m‘he equivocat i no
vaig néixer allà al costat i no ho sabia. Però sempre s‘ha dit l‘Òpera. No pel
moviment ocupa, precisament.
En quant al Partit Popular també ha parlat de la reactivació, parlant d‘aquella zona,
de la zona comercial d‘aquella zona que no ha existit mai. Perquè en aquella zona
no hi ha hagut mai activitat de comerços. Sempre hi ha hagut petits tallers
d‘indústria que n‘hi van haver en el seu dia. Van haver indústries de plàstics, una
fàbrica de plàstics allà al costat, però aquell carrer precisament no és un carrer, no
ha estat mai un carrer comercial.
I sí que és veritat, i nosaltres vam presentar una moció en el seu dia sobre el carrer
Príncep de Bergara, i sobre l‘entorn del barri del Centre perquè entenem que és un
motor comercial i que fruit del pla E del 2008, crec recordar, doncs es van perdre
moltes places d‘aparcament, després va venir la crisi econòmica i moltes botigues
han tancat.
Però el que és la part de l‘Òpera, allà comerços, jo els hi puc assegurar que porto
tota la vida i n‘he vist molt pocs. No és precisament la zona comercial del Centre. La
zona comercial del Centre comença en el mercat i se‘n va cap a l‘altra banda. Cap a
Sant Josep. Però al revés no. Ara, tot sigui que com que jo sóc un amant i ferm
defensor del comerç, quan més grans siguin les zones comercials millor.
Votem a favor d‘aquesta moció perquè entenem que s‘ha de tirar endavant el
projecte que en el seu dia es va aprovar aquí, a l‘Ajuntament de l‘Hospitalet. Però
sempre jo dic una cosa: aquests projectes depenen de moltes parts i depenen de la
voluntat de l‘Ajuntament, que em consta o crec que és que sí, però ha de constar de
la voluntat dels propietaris d‘aquests terrenys que en aquests moments està una
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mica doncs apaivagada, esvaïda per una sèrie de circumstàncies familiars i tal que
difícilment hi podem fer gran cosa.
I votem a favor perquè entenem que és un lloc que s‘ha de recuperar, s‘ha de
millorar perquè és una zona degradada. Però en el pla que es va presentar en el
seu dia i crec que es va aprovar aquí en l‘Ajuntament de l‘Hospitalet i que s‘havia de
portar a aprovació final doncs nosaltres ja hi estàvem d‘acord.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Sobre la moció 25 ens abstindrem, és a dir, creiem que és una moció
innecessària perquè el que planteja creiem que ja s‘està realitzant a nivell de la
ciutat i crec que l‘objectiu d‘aquesta moció és buscar també una alarma
innecessària, bàsicament perquè aquest operatiu especial ja existeix. Ja existeix un
operatiu entre Mossos d‘Esquadra i la Guàrdia Urbana per les festes de Nadal. I tot
el contrari del que manifesta la moció del Partit Popular, és a dir, les denúncies
s‘han anat reduint durant els últims anys.
Respecte a la moció 26 la votarem a favor. És a dir, l‘Òpera és un espai doncs
degradat els últims anys. Els seus propietaris l‘han abandonat durant molt de temps
i per tant la nostra ciutat ha de mirar perquè no hi hagi aquest tipus d‘espai
degradats que estan afectant els veïns i les veïnes de la zona.
Del pla actual considerem aspectes doncs positius, per exemple que es construís
un espai verd així com també hi haguessin pisos de lloguer per a persones amb
dificultat.
Però sí que veiem amb preocupació doncs l‘espai d‘activitat comercial sobretot
perquè ens ha arribat que aquest espai podia ser d‘algun tipus de cadena que podia
anar en aquella zona i creiem nosaltres que aquests espais comercials podrien
posar en perill el petit comerç de la ciutat, concretament del barri Centre.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció 25 ens abstindrem.
Aquesta moció ens genera certa contradicció ja que a la part expositiva ens parla i
barreja diversos temes com poden ser els robatoris als comerços, la presència de
nens al carrer, els accidents de trànsit a la nit de cap d‘any i d‘altres, i la nit de cap
d‘any i d‘altres nits de molta presència nocturna al carrer.
Per contra, els acords ens parlen de dotar a la Guàrdia Urbana dels recursos
necessaris per portar a terme els dispositius policials previstos, cosa amb la qual
estaríem d‘acord, però també ens parla d‘incrementar el nombre d‘efectius de la
Guàrdia Urbana que fan patrulla a peu per evitar furts i robatoris. Però en cap
moment parla de mesures que tinguin res a veure amb aquestes nits que poden
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haver-hi accidents de trànsit. D‘això no en parla. Ni dels nens, ni de totes aquestes
històries. Només parla dels furts dels robatoris i de donar-li més dotació de mitjans
a la Guàrdia Urbana. Entenem aquests dispositius dels que parla, aquests
dispositius per carrers o moments puntuals, hi ha aglomeracions al carrer. Ja
existeixen i es porten a terme en aquesta ciutat. Llavors creiem que no hi ha
necessitat de fer aquesta proposta.

I tampoc hem trobat cap necessitat per demanar un augment, ni per part del teixit
comercial de la ciutat, amb el qual estem en contacte, i la pròpia moció tampoc
dóna dades que hi hagi una especial situació d‘inseguretat a la ciutat. Llavors no
entenem ben bé quin és l‘objectiu d‘aquesta moció. Sí que estaríem d‘acord en
dotar a la Guàrdia Urbana dels mitjans necessaris, com suposo que tothom, però
com que no entenem ben bé quin és l‘objectiu d‘aquesta moció, ens abstindrem.
Per la moció que parla de l‘edifici de l‘Òpera, votarem en contra.
És evident que aquest edifici de l‘Òpera es troba en desús des de fa pràcticament
una dècada arrel del desallotjament de l‘ocupació a l‘any 2007. I que actualment es
troba en mal estat per irresponsabilitat i expectatives de la propietat. Necessitem
donar solucions però no podem estar d‘acord amb la reactivació del conveni
urbanístic previ a la presentació d‘aquesta moció.
Canviem L‘Hospitalet ja ens hem posicionat moltes vegades davant de les
modificacions del PGM per construir més habitatges i per continuar densificant la
ciutat. Per a nosaltres l‘Hospitalet és una ciutat més... bé per a nosaltres no,
l‘Hospitalet és una de les ciutats més densament poblades d‘Europa i considerem
que qualsevol construcció de nous habitatges ha d‘anar lligada a l‘eliminació
d‘habitatges deteriorats en altres zones de la ciutat amb l‘objectiu de regenerar
aquest teixit urbà i redistribuir la densitat de població.
També és evident que necessitem habitatges públics, de lloguer, tal i com vam
defensar amb propostes concretes, com la moció que vam presentar, per crear una
xarxa pública d‘habitatge de lloguer social. I per assolir aquest objectiu necessitem
un nou planejament general de la ciutat. Un planejament que doti de solucions
globals a les necessitats del conjunt de la ciutat. Hem de superar les modificacions
puntuals d‘un planejament ja obsolet, fet fa més de quaranta anys i que, a més, està
més que amortitzat. Necessitem un nou urbanisme social, sostenible, verd i
participatiu.
Votarem en contra.
Essent les 20:49 hores, s‘incorpora a la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor
del grup polític municipal d‘Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Muy bien. Gracias. La moción 25 tengo que decir que, como yo soy un caballero
y un hombre de palabra, creo yo, la voy a votar a favor aunque me parece una
moción absolutamente absurda. Porqué evidentemente, y lo he comentado
anteriormente, que se hace y se ha dicho aquí.
Esas que obedecen al postureo. Hay que sacar la moción adelante aunque sea lo
que sea. Venga palante. La voy a votar a favor porqué como tampoco molesta, ni
perjudica, ni va a costar más dinero, ni menos, pues yo creo que oye si al final, si el
PP presume de que tiene una moción más aprobada, pues yo encantado de la vida
y además cumplo con mi palabra de caballero que es lo que yo hago. Cuando voy a
un sitio y hablo con una persona mantengo… obviamente si luego se da uno cuenta
que está equivocado, con una explicación mínima podíamos variar pero en
cualquier caso siempre con una explicación y haciendo argumentos y obviamente
correctos en dirección que uno está equivocado y de alguna manera se ha dado
cuenta.
Pero este no es el caso. Quiero decir que yo creo que esto no tiene mayor
importancia, esto se viene haciendo. Pero es la típica moción esta de postureo,
pero que yo voy a votar a favor porqué no molesta a nadie, ni vale más dinero, ni
nada que se le parezca. Y entonces pues bueno haciendo honor a mi palabra
podría sumarme aquí a lo que han dicho algunos, que tienen razón: esto es un poco
absurdo. Pero hay que mantener la palabra que para eso creo que las personas
tenemos que tenerla. Voto a favor por supuesto.
En cuanto a la moción 26, pues hombre, yo he dicho antes que era defensor de los
libres mercados y tal pero que había que regularlos y demás y tal. Hombre, al final
esta zona sí que es una zona donde se puede quizá construir. No lo sé. Porqué
quizás si tenemos demanda de viviendas en la ciudad, habrá que habilitar los sitios
donde realmente no perjudique a la ciudad para poder hacer. No se puede decir:
no, no, no, esto es imposible, la ciudad tiene que ser así.
Mire, donde yo creo que hace falta actuación importante es en los barrios viejos. Y
hay que esponjar y no hay que concentrarlo todo en un sitio. Pero si tenemos
todavía pequeñas zonas de la ciudad donde realmente se puede hacer…
evidentemente como debe hacerse, con sus zonas verdes, habitable, vamos vivible,
que apetezca vivir en ese barrio, pues habrá que abrir de alguna manera para que
se pueda construir porqué en definitiva si hay carencia de vivienda habrá que
hacerlo. No se puede tampoco ser ni tanto ni tan calvo.
Yo creo que hay que diseñar una ciudad que sea posible y para las personas y a
partir de aquí yo creo que si ahí en esa zona, que creo que no está saturada. Es
como con el tema, cuando pasó lo del pino. A mí me parecía absurdo y voté en
contra por coherencia con lo que pienso. Y lo digo en este Pleno. Y no hago
ejercicios de hipocresía. Por lo tanto, esta vez podría decir también, agarrarme al
discurso: no, que no se construya más, que tal. Oiga, no. Yo creo que si aquí se
puede hacer por qué lo permite la zona y al mismo tiempo lo podemos hacer
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habitable pues porqué no le vamos a poner tampoco barreras al progreso. Pero el
progreso que no arrase, que no arrase con una ciudad en orden, vivible, asumible y
evidentemente hecha para las personas. Yo creo que aquí no debería haber ningún
problema, creo yo.
Por lo tanto voy a votar favorablemente porqué creo que es una zona donde se
pueden hacer actuaciones sin perjudicar la densidad, etc., etc., lo que hemos
hablado. Por lo tanto votaré a favor.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí. A veure. Per la moció sobre la presència policial al Nadal. Para decirle que se la
votaremos a favor.
Existe un plan, un plan que posteriormente, si usted quiere, después de Navidad, le
daremos cuenta de él. Un plan evaluable en el cual las medidas que se están
adoptando entre el 5 de diciembre y el 8 de enero, son precisamente con los
objetivos básicos de protección de la población, de visualización, también en los
espacios comerciales, de la seguridad, se hacen patrullas mixtas.
También con lo que decía el Sr. García podríamos estar, siempre tiene un coste,
poco o mucho, pero alguno tiene. No es un coste elevado pero siempre que haces
dispositivos especiales, organizas de otra manera la faena, entre otras cosas
también porqué la disposición de contratación de guardias urbanos, usted sabe que
está muy restringida por la ley famosa que solemos sacar en todos los Plenos.
Pero en cualquier caso es verdad que estos días hay esos dos objetivos: dar la
tranquilidad a la gente en los espacios públicos. Hay aglomeraciones de gente y es
bueno que también la policía, la Guardia Urbana y los Mossos d‘Esquadra estén
con la población y por otro lado la dirección del tráfico porqué también se dan
aglomeraciones de tráfico, en la Gran Vía especialmente. También en aquellos
momentos en los cuales se puede producir cualquier situación es bueno que
acudan a las personas, a los profesionales que tienen cuidado de nuestra
seguridad.
Hay una cuestión en la parte dispositiva con la que no estaría… en la parte
expositiva perdón, con la que no estaría de acuerdo. Y creo que debe de quedar
bien cimentada en la opinión general. Los delitos no son mayores en esta época y
además, como en todos los meses, van moderadamente bajando. Tenemos unas
ratios que se las comentamos a ustedes en la comisión de seguridad ciudadana y
hasta ahora yo creo que eso va razonablemente bien. Toquemos madera porqué
las cuestiones de seguridad ciudadana son variables.
Hablaba el Sr. Christian de la pobreza. Una de ellas es esa, no es la única. Pero es
verdad que existen variables que son inducidas y que hay que tener siempre
muchísimo cuidado.
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Por tanto, le votaremos a favor de esa moción, en el bien entendido que si usted
quiere conocer los resultados, yo en enero estoy dispuesto a los grupos a
exponérselos.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Gracias Sra. Alcaldesa. Para posicionarnos sobre la moción número 26.
Efectivamente como describen en una parte del relato de la moción, en la parte
expositiva, este es un planeamiento que tiene una larga vida. De hecho, se firmó un
convenio con el Ayuntamiento cuando ya estaba la propiedad de acuerdo con los
planteamientos que se habían hecho desde el Ayuntamiento. Se llego a firmar ese
convenio para poder desarrollar el planeamiento que se planteaba. Y una vez en la
Generalitat, a través de algunas modificaciones que se plantearon desde la
Dirección General de Urbanismo de la Generalitat, la propiedad lo retiró y bueno
digamos además… la propiedad ha tenido una serie de vicisitudes en el ámbito
privado, por decirlo de alguna manera, que ha complicado mucho toda la gestión de
este sector, que además tampoco es un sector excesivamente amplio. Que sí que
es cierto que en la profundidad o en la totalidad de lo que están planteando, les
llevaría desde la calle Francesc Moragas hasta la calle Famadas, en toda la
longitud de la manzana.
Pero dicho eso, algunas consideraciones respecto de lo que se ha dicho en total.
Evidentemente en ese planeamiento está incluido, que ahora no existe, no existe ya
no digo ni en cuanto a calificación, que tampoco, sino en cuanto a uso, existe un
beneficio en zona verde. En ese planeamiento salen zonas de zona verde. En ese
planeamiento que se propuso en su momento y que ahora hay que volver a
relanzar y que debe impulsar la propiedad, que quede claro. Por qué estamos
hablando de un terreno cien por cien de propiedad privada, por tanto quien debe
impulsar la modificación del plan general tiene que ser la propiedad.
Está contemplada la construcción de vivienda de protección con algún tipo de
calificación, en función de los parámetros que ponga la propiedad. Al haber vivienda
hay un porcentaje que se puede destinar a uso comercial. Eso dependerá de que la
propiedad, porqué insistimos, estamos operando sobre una propiedad privada, eso
dependerá de cómo haga el planteamiento la propiedad, y por tanto de cómo
planifiquen el desarrollo en el convenio que había anteriormente, en el
planteamiento que tenían anteriormente. Ciertamente cómo decía el Sr. Toni García
d‘Esquerra Republicana, había una previsión de que los bajos y el semisótano
fueran destinados a uso comercial y por lo que sabemos no tenemos porqué, pero
por lo que sabemos, la propiedad tenía un acuerdo, o un principio de acuerdo con
un operador comercial grande. No hablábamos de unas tiendas, sino que
hablábamos de algún supermercado que se pudiera poner en esa zona. Pero que el
conjunto de la operación evidentemente contempla vivienda libre, vivienda
protegida, zona verde, zona comercial.
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Respecto del tema del comercio que ustedes planteaban, nosotros ya hace algún
tiempo se inició en los tiempos que el Sr. Mompel era además el responsable del
ámbito de comercio, se inició todo un programa y un proceso de participación,
estudio y definición de posibles actuaciones para hacer un diagnóstico y unas
propuestas de estímulo para la mejora del ámbito comercial de la zona del barrio
del Centro. Ese proyecto ya está prácticamente culminado. Se ha estado hablando
y evidentemente se ha participado, se ha hecho de manera participada con los
actores comerciales que tenemos en el territorio, con la asociación de comerciantes
del Centre i amb les dues associacions de comerciants del mercat, tant la de
parades interiors com la de parades exteriors, y a partir de aquí ahora estamos en
la fase de diseñar, también con ellos evidentemente, todo un plan de impulso y
desarrollo en el ámbito comercial.
¿Qué incidencia podría tener el desarrollo de este planeamiento de otro similar en
la Ópera? Habrá que verlo. Pero evidentemente habrá que tener en cuenta que
alguna incidencia puede llegar a tener si acaba colocándose un operador comercial
de tipo supermercado.
Ya para finalizar, alguna afirmación que se ha hecho y luego lo refería el Sr.
Monrós: Sr. Giménez, la Ópera era la Ópera antes de que se ocupara. La Ópera
era la Ópera mucho antes. De toda la vida, como decía el Sr. Monrós. La conozco
por eso incluso cuando fueron los estudios de TVE, ya aún entonces, que ya era
antes, pero aún entonces, era la Ópera.
Por tanto digamos, en este caso, en otros casos no digo que no haya algún sitio
que acabe agradeciendo su nombre a ese movimiento, pero en este caso no es
eso.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. No sé si hi ha algun comentari més. Doncs quedarien aprovades
les dues mocions amb 6 abstencions i un vot en contra en la número 25 i 4 vots en
contra i 2 abstencions amb la número 26.
Passaríem a la número 27, presentada per Esquerra Republicana de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25 i 26; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 25.- PER INCREMENTAR LA PRESENCIA POLICIAL AL CARRER
DURANT LA CAMPANYA DE NADAL.
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
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Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant
de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 1 vot en contra del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 6 vots d’abstenció 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 dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació, adoptantse els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que ens trobem a les portes de les Festes de Nadal i els carrers de la nostre
ciutat s‘omplen de ciutadans i ciutadanes que aprofiten per poder realitzar les
compres de Nadal.
Atès que durant aquesta època de l‘any, s‘incrementen les estrebades de bosses i
els robatoris en botigues i establiments.
Atès que la prevenció ha de ser una de les principals preocupacions d‘aquest
consistori i els veïns i veïnes de l‘Hospitalet han de poder realitzar les compres de
Nadal amb total tranquil·litat i seguretat.
Atès que durant les festes de Nadal les escoles e instituts de la ciutat tanquen per
vacances i hi ha una presencia més elevada de nens i nenes al carrer, amb el risc
que pot suposar per la seva seguretat.
Atès que durant les festes de Nadal s‘han d‘incrementar els controls preventius
d‘alcohol i drogues per tal de minimitzat els accidents i que la nit de fi d‘any és una
de les més complicades de l‘any.
Atès que durant la Cavalcada de Reis calen més efectius policials per vetllar pel
bon compliment dels plans d‘autoprotecció i que és necessari disposar d‘efectius de
transit per la regulació de carrers i accessos.
El Grup Municipal del Partit Popular presenta els següents acords per tal que siguin
aprovats pel Ple:
Primer.- Dotar a la Guardia Urbana de l‘Hospitalet dels recursos necessaris, ja
siguin tècnics o econòmics per poder portar a terme amb èxit els dispositius
policials previstos per les Festes de Nadal i Reis de 2016/2017.
Segon.- Incrementar el nombre d‘efectius de la Guardia Urbana que fan patrullatge
a peu pels principals carrers comercials per evitar furts i robatoris a particulars i
comerciants.
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Tercer.- Traslladar els següents acords al Cap de la Guardia Urbana de
l‘Hospitalet, a les entitats comercials de L‘Hospitalet, a les Associacions de Veïns i
Veïnes de L‘Hospitalet.
MOCIÓ 26.- SOBRE LA REACTIVACIÓ DEL PROJECTE DE L’EDIFICI DE
L’OPERA DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 21 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants
d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; amb 4 vots en contra dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
Atès que l‘edifici de l‘Opera va ser construït a finals dels anys 50 i que és un dels
referents de la ciutat de L‘Hospitalet i que ha tingut diferents usos al llarg de la seva
vida.
Atès que aquest espai ha sofert una degradació important des de el moment en que
TVE abandona les instal·lacions i por desprès és ocupat de forma irregular
convertint-se en el Centre Social Okupa.
Atès que la imatge del barri s‘ha vist afectada per l‘estat actual de l‘edifici i que això
està perjudicant la zona del centre i dificulta el seu creixement comercial e
immobiliari.
Atès que el 30 d‘abril de 2013, es va aprovar en el Ple Municipal l‘aprovació inicial
de la modificació puntual del PGM a les finques situades al C/Francesc Moragas 20
i 22-28 i l‘aprovació del conveni amb les propietaris dels edificis.
Atès que segons l‘Ajuntament a través d‘aquesta operació s‘obtindrien 1.500 metres
de sostre per habitatge lliure, que a la practica suposaria 18 habitatges i 1.900
metres quadrats de sostre d‘habitatge públic que es podran convertir en 25 o 30
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pisos i que aquests podrien servir per cobrir la creixent demanda d‘habitatges per
part dels col·lectius més desfavorits.
Atès que amb la modificació del PGM també s‘obtindria una superfície d‘espai verd
públic d‘uns 800 metres quadrats que podria dignificar el barri del centre i millorar la
qualitat de vida dels veïns i veïnes del Barri del Centre.
Atès que el projecte també contempla la creació d‘un espai comercial soterrat i que
aquest fet pot afavorir la recuperació econòmica de la zona i es poden generar nous
llocs de treball per L‘Hospitalet
Atès que en el conveni firmat per a la cessió de l‘edifici, en la clàusula setena
especifica que el termini per portar a terme la totalitat de les actuacions previstes
serà de sis anys, i que aquest termini acaba l‘any 2019 coincidint al la finalització de
la legislatura.
Atès que la Generalitat va suspendre l‘aprovació de la modificació puntual del PGM
al introduir algunes esmenes i modificacions sobre l‘encaix de l‘espai verd i sobre el
sostre edificable.

Atès que el 14 de setembre de 2016, el Sr. J. B. C. va morir i que en aquests
moments la família està en procés de resoldre l‘herència.
Per tots aquest motius, el Grup Municipal del Partit Popular proposa els següents
acords per tal que siguin aprovats pel Ple:
Primer.- Que s‘inicien quan abans millor les converses amb la família B. per tal de
designar els nous interlocutors i procedir a la firma d‘un nou conveni.
Segon.- Instar a la família B. a modificar el projecte constructiu per tal que reculli
les esmenes i modificacions plantejades per la Generalitat de Catalunya i que es
pugui aprovar de forma definitiva la modificació puntual del PGM.
Tercer.- Revisar les valoracions econòmiques del conveni mitjançant una taxació
oficial per tal d‘actualitzar-les a la realitat actual dels immobles de la zona centre.
Quart.- Traslladar els següents acords a la família B., a la AAVV del Centre i al
Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya, número 27, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. El turisme és una activitat important per al nostre país i la nostra
ciutat que també es beneficia del turisme, i sobretot es beneficia del turisme que rep
la nostra ciutat veïna, la ciutat de Barcelona. Tot i l‘impacte positiu del turisme, la
proximitat de Barcelona també comporta aspectes negatius que podem patir els
ciutadans de l‘Hospitalet, si no som capaços de prevenir o corregir.
En els darrers anys hem pogut veure que molts ciutadans de Barcelona han patit
aquestes conseqüències: el creixement de pisos turístics de manera desordenada,
molts d‘ells pisos turístics il·legals i al mateix temps aquests pisos turístics han
comportat l‘aparició del mobbing immobiliari, la pressió urbanística i l‘augment dels
preus del lloguer. Davant d‘aquesta realitat, Barcelona, la més afectada per aquesta
situació, va aprovar un pla urbanístic especial per a la regularització dels habitatges
d‘ús turístic i establint una moratòria de pisos turístics i establint també mesures de
detecció, sanció als pisos turístics il·legals. Ajuntaments com Badalona, Santa
Coloma, també han suspès la llicència de pisos turístics en les seves ciutats. A la
nostra ciutat encara no tenim aquest problema tot i que ja comencen a augmentar
les queixes veïnals pels problemes que ocasiona alguns pisos turístics i sobretot els
pisos d‘aquestes característiques que són il·legals.
No hi ha dubte que la moratòria de Barcelona comença a fer efecte a les ciutats
dels voltants i està fent que molts pisos, o molts d‘aquests pisos es desplacin a
l‘àmbit de l‘àrea metropolitana. Per tant creiem que aquest és un bon motiu perquè
el nostre grup municipal proposi doncs mesures per prevenir i creiem important que
aquest tema dels pisos turístics, com altres aspectes estratègics, siguin tractats en
primer lloc i coordinades des dels municipis de l‘àrea metropolitana. Perquè les
decisions que afectin a Barcelona, acaben també repercutint al conjunt dels
municipis que estem al seu voltant.
També demanem en aquesta moció que s‘elabori i aprovi un instrument per regular
els habitatges d‘ús turístic, tal i com han fet Barcelona i altres ajuntaments de l‘àrea
metropolitana, com és l‘Ajuntament de Santa Coloma, i també doncs demanar que
s‘intensifiqui les mesures de detecció, inspecció i control de pisos il·legals turístics a
la nostra ciutat així com també estudiar els mecanismes necessaris per establir una
moratòria, com han fet altres municipis, fins que no entri en vigor aquesta mesura
que volem establir per a aquesta ciutat.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Votaré en contra de la moció. No perquè... així també és una moció que ve
també d‘un tema que tenen a Barcelona, d‘un problema que existeix a Barcelona i
que no té res a veure en la situació actual del nostre municipi.
Nosaltres tenim, em sembla, 167 llicències d‘habitatges d‘ús turístic que suposa un
0,18 % de les 105.000 vivendes que existeixen a l‘Hospitalet. Les moratòries
entenem que han de ser un element per regular, quan existeix un problema es fa
una moratòria, es regula, i a partir d‘aquí es fa un pla urbanístic per regular aquest
element.
El que sí que no podem tampoc pretendre, és endevinar on arribarem d‘aquí uns
anys a tenir aquest problema. O sigui, qui decideix a on permetem que hi hagi un 4
o un 5 % d‘habitatges d‘ús turístic?, a on no permetem que hi hagi un 4 o 5 %? O
sigui, el que no podem fer és preveure què passarà amb aquest tipus d‘activitat en
un termini de x anys en endavant.
Per tot això jo crec que ara mateix és innecessari. Sí que amb el tema dels
habitatges d‘ús turístic il·legal, sí que crec que s‘han de mesurar, i s‘han de regular i
s‘han de regular de la forma que s‘han de regular que és fent una llei que faciliti el
control d‘aquest tipus d‘habitatge amb ús il·legal.
Però per la resta, en el tema de regular, de fer la moratòria, com a municipi, no veig
que sigui necessari.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Nosaltres votarem a favor de regular els habitatges d‘ús turístic. I farem alguns
comentaris sobre el contingut, sobre el redactat de la moció.
En la part introductòria, parla encertadament, creiem, dels motius que justifiquen la
presentació d‘aquesta moció: canvis en el teixit social dels barris, especulació amb
augment del preu del lloguer, problemes de convivència i sobretot, la necessitat
d‘ordenar la creixent obertura d‘aquest tipus de negoci a la ciutat. Trobem correcta
la proposta que fan els punts 1 i 2 de crear aquest pla especial per regular els
habitatges d‘ús turístic, així com també allò que inclou el tercer acord amb la
moratòria proposada. Pensem, aturem-nos i pensem abans de continuar concedint
llicències sense cap criteri, al nostre entendre.
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En el quart acord, per a nosaltres, promoure, per a nosaltres, des d‘aquest grup
municipal, creiem que promoure el turisme a qualsevol preu no sempre és sinònim
de benefici.
Durant el procés d‘elaboració d‘aquest pla d‘habitatges d‘ús turístic, caldria copsar
també l‘opinió i les propostes de veïns i veïnes. Caldria tractar el tema a un nivell
segurament més proper, a peu de carrer. O aconseguim copsar les inquietuds
sobre aquest tema entre les veïnes, també les veïnes afectades avui en dia, o
tornarem a tenir un pla magnífic però que no s‘ajusti a la realitat que vivim a la
ciutat, com molts d‘altres plans elaborats pel nostre Ajuntament.
Alguns aspectes que es podrien començar a valorar també serien per exemple:
establir mesures més estrictes de control a l‘hora de posar en marxa aquests
establiments. Actualment només cal una declaració responsable per començar a
operar. Entre la documentació que actualment s‘està demanant per a l‘obertura, es
demana un certificat negatiu de la comunitat de propietaris, tot vulnerant la llei.
És correcte voler establir mesures de control i de sanció en cas d‘incompliment de
la normativa, però potser caldria fer més difusió entre els propietaris d‘aquests
habitatges d‘ús turístic i entre els usuaris, d‘aquelles normatives municipals que els
hi afecten, alhora que caldria exercir un control més elevat sobre els anuncis que
aquests establiments fan a les webs especialitzades. Sobre aquesta potestat
sancionadora de l‘administració municipal val la pena fer un cop d‘ull a l‘informe que
feia el Síndic de Greuges, aquest passat estiu, sobre l‘oci nocturn i la convivència.
No el llegirem per no avorrir el personal però creiem que és bastant interessant
l‘informe del Síndic de Greuges sobre aquest tema, elaborat el passat estiu.
Per últim, cal tenir en compte la massificació en determinats barris. Per a nosaltres
això és molt important, i sobretot en determinats edificis dins d‘aquests barris.
Existeixen districtes, com Collblanc-La Torrassa, que per la seva proximitat a
Barcelona i pels bons mitjans de comunicació dels quals disposa, està sent una de
les zones de l‘Hospitalet amb major concentració d‘aquests tipus d‘establiments.
També es pot donar el cas, com ha estat passant i com ha passat fins fa poc a la
Barceloneta, que tota una finca s‘ompli de pisos turístics i amb els problemes de
convivència que poden provocar i al final la marxa d‘alguns d‘aquests veïns i
veïnes, la marxa d‘aquests barris. Creiem que la futura regulació hauria de contenir
mesures concretes de control en aquest sentit, acordant i establint límits raonables
a aquesta pràctica privada. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Darrerament hem pogut observar com el turisme està fent acte de presència en
certes zones de la nostra ciutat i, amb ell, un incipient increment dels habitatges
d‘ús turístic.
Atenent l‘experiència que s‘ha viscut amb aquest tipus d‘habitatge als municipis del
nostre entorn, creiem oportú regular aquest sector amb la finalitat de poder establir
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clarament tant les regles de joc com, també, els mecanismes per tal d‘evitar que
l‘existència d‘aquest tipus d‘habitatges pugui afectar a la bona convivència dels
nostres barris i ciutat.
Votarem els acords per separat. Votarem a favor l‘1, 2, 4 i 5 i ens abstindrem del
tercer.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a esta moción, es cierto y es evidente que no consideramos un
problema la vivienda de uso turístico actualmente en Hospitalet. Sí las ilegales, o al
margen obviamente de los problemas que sí que puedan considerar los vecinos o
algunos de los vecinos que padezcan de estas viviendas, o que tengan que convivir
con estas viviendas, pero no creemos que ahora sea un problema realmente de
ciudad.
Aunque es evidente que debemos regularlo el uso turístico. Si lo ha regulado el
resto de poblaciones de nuestro entorno, no vemos mal, sino todo lo contrario, que
se regule, que se establezcan unos límites, que se establezca un intercambio de
opiniones entre las quejas y aportaciones que puedan hacer las comunidades de
vecinos, una regulación sobre los espacios comunes, etc., etc.
Este plan, por tanto, para nosotros, independientemente de la propuesta al margen
del plan que pueda salir, que eso ya lo veríamos y lo valoraríamos, nosotros
valoramos positivamente que se regule, la votaríamos a favor, excepto el tercer
punto. Nosotros no creemos necesaria la moratoria porqué actualmente, como he
dicho antes, pues no lo entendemos como un problema en la ciudad.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Nosotros votaremos a favor de esta moción porqué somos una ciudad
colindante con un gran centro turístico y evidentemente lo que esa gran ciudad va
expulsando, por así decirlo, lo recibimos nosotros. Y esto se ve muy bien en los
barrios colindantes sobre todo y que tienen buena comunicación con la gran
Barcelona, con la Barcelona turística.
Yo vivo en Collblanc - Torrassa y es muy habitual. Yo no sé si esos estarán legales
o ilegales, pero que hay mucho trajín de personas que vienen a hacer turismo y que
pasan la noche en el barrio de Collblanc – Torrassa, es muy evidente. El trasiego
de maletas es continuo, digamos, por la calle Progreso y cualquiera que se dé una
vuelta un rato por allí, lo puede ver.
Entonces, por lo tanto, creemos importantísimo que se regule
establecimientos y cómo, digamos, se establecen. Podemos caer
terrible y es que este tipo de establecimientos acabe expulsando a
vecinas autóctonos, a gente que digamos que ha hecho su vida

este tipo de
en un riesgo
los vecinos y
en un barrio
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concreto. Precisamente por qué los alquileres, como ya bien hemos estado
comentando en la moción de alquileres abusivos, pueden acabar digamos con la
cohesión del vecinaje.
Y la verdad, sería un verdadero drama para la ciudad, que nosotros queremos
barrios cohesionados, barrios dónde coexistan la diversidad y barrios dónde la
gente viva y pueda disfrutar de su ciudad.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Bueno esta es una moción un poco controvertida. Creo que ha tenido ahí su
cierto debate. En principio se presentó de una forma, luego se ha cambiado a tenor
del informe que ha hecho la secretaria del Pleno del Ayuntamiento. Y la verdad es
que bueno no ha mejorado mucho.
En cualquier caso, cuando hablan de planes especiales, eso no regula sino que
ordena. Los planes especiales lo que hacen es ordenar, no regular. En todo caso se
tendría que hablar de una ordenanza, es regularización.
Y hombre, una moratoria en la concesión de la licencia ha de estar motivada y
reglada con las finalidades que persigue para que no sea arbitraria, eso está claro.
Aparte de que le pueda competer a la Junta de Gobierno su aprobación. Por lo
tanto, como está llena y adolece de un montón de cambios y de historias que no
vemos claras y que tampoco creemos que beneficie para nada a nuestra ciudad,
vamos a votar en contra.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies alcaldessa. Nosaltres també votarem en contra d‘aquesta moció.
Sabem que és una moció benintencionada, i que té una voluntat d‘intentar resoldre
un problema que pot donar-se en el futur en el tema dels usos dels habitatges
turístics. Ara mateix el Sr. García donava una de les raons per les que votarem en
contra, que és que efectivament per fer un pla especial cal una justificació i per fer
una moratòria cal una justificació molt clara. I avui per avui, a la ciutat, no es donen
aquestes condicions.
Nosaltres, al grup d‘Esquerra Republicana, li hem ofert avui un canvi significatiu en
l‘orientació d‘aquesta moció: d‘una banda per afegir un punt que era per a nosaltres
molt rellevant, que era instar al Govern de la Generalitat a modificar tant la llei
9/2011 de promoció de l‘activitat econòmica com el decret 159/2012, en concret
l‘article 6è que parla de com, del paper que han de tenir les comunitats de
propietaris en el tema dels pisos, i el Sr. Christian Giménez, de la CUP, es referia i
amb raó a aquesta qüestió. És a dir, avui per avui només les comunitats de
propietaris que tenen en els seus estatuts fundacionals la negativa a l‘autorització a
acollir un habitatge d‘ús turístic, poden aturar una llicència, i des del departament de
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llicències que portem a Espai Públic i Urbanisme, no tenim cap altre element de
contenció.

Podem posar criteri polític però al final el criteri polític no pot estar per sobre del
criteri legal en aquest cas. I el criteri legal el què diu és el què diu, i si aquella
comunitat de propietaris en els seus estatuts no reflecteix que està en contra de l‘ús
dels habitatges d‘ús turístic, nosaltres tenim l‘obligació de donar una llicència. I per
tant el què cal és modificar aquest article 6è, que és, per a nosaltres, una clau de
volta. Donar audiència als veïns, a les comunitats de propietaris, jo amb això estic
d‘acord, i que es puguin pronunciar al menys en termes d‘informació sobre aquesta
qüestió. I a més a més, puguin també, si un cop donada la llicència hi hagués
problemàtica de convivència, tenir un paper actiu.

Dic això perquè Esquerra Republicana ha acceptat aquest canvi. Agraïm aquest
esforç de consens però per a nosaltres hi havia un tema cabdal aquí, que és el
tema del pla especial i de la moratòria. No podem, no entrarem en una moratòria,
en un pla especial, amb les problemàtiques reals que tenim a la ciutat. És a dir, en
aquests moments ni aquesta activitat turística ens causa un greuge molt gran, ni
tenim la situació de Barcelona. Compteu que tenim un 0,16 % d‘habitatges
legalitzats d‘ús turístic, quan a Barcelona estan parlant de regular el 3 i el 4 % en
aquests districtes. El 3 i el 4 %. Nosaltres estem en el 0,16. Vull dir, estem 40
vegades més lluny del que vol regular i establir l‘Ajuntament de Barcelona.
Per tant nosaltres sí estem treballant des de l‘inici de mandat controlant, perquè
com sabeu en el cartipàs i també hi ha una dedicació del Govern explícita en el
tema del turisme i estem treballant en una qüestió claríssima que és intentar
controlar aquestes llicències, mantenir aquesta pressió sobre els usos. Amb això
estem absolutament d‘acord amb la moció d‘Esquerra. Això s‘ha de fer, però no
podem fer un pla especial.
El que sí plantegem és que al llarg del 2017, i això també li hem plantejat al grup
d‘Esquerra, puguem anar treballant idees i fórmules per a aquesta regulació. Una
regulació positiva que redundi en un control i en una instal·lació ordenada d‘aquests
habitatges d‘ús turístic.
Però insisteixo, anar a un pla especial que no està justificat en aquest moment i
anar a una moratòria que tampoc està justificada, no té prou sentit i per tant aquests
són els elements que fan que votem en contra, insisteixo, malgrat estar amatents a
la realitat, amatents a l‘evolució de les sol·licituds que tenim, que no són moltes, i
amatents a les situacions de convivència que també s‘estan, que es puguin donar
en aquest habitatges.
Res més. Gràcies.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Estem d‘acord amb el punt que instava la Generalitat, és a dir, li hem dit així al
Sr. Pepe Castro.
Bàsicament aquesta moció que plantejàvem avui, és una moció que no diu res
d‘altres municipis que ja ho estan fent. I municipis com el que estan governant
vostès a Santa Coloma, que sí que hi ha hagut una suspensió de llicències de pisos
turístics. És veritat que en aquests moments no ens trobem en la situació doncs
com Barcelona, però sí que creiem que era una mesura per prevenir possibles
problemes que poguessin existir a la nostra ciutat que ja, tal com comentaven altres
grups, es comencen a detectar en barris de la nostra ciutat.
Quan parlàvem de moratòria, parlàvem de moratòria fins que es realitzés la
regularització. No estàvem parlant d‘una moratòria, és a dir, indefinida, sinó una
moratòria fins que no tinguéssim de manera efectiva doncs aquesta norma. I també
doncs demanar mesures més concretes i més fermes de detecció, d‘inspecció i
control dels pisos turístics il·legals, que puguin haver a nivell de la ciutat.
I també demanar una cosa, que jo crec més de sentit comú, que el tema dels pisos
turístics molts temes s‘han de solucionar des de un àmbit més metropolità, perquè
al final les decisions que pugui fer Barcelona, acaben repercutint al conjunt de l‘àrea
metropolitana. I el tema dels pisos turístics és una realitat. No s‘escapa que la
moratòria de Barcelona està fent que això es traslladi a l‘ajuntament de Santa
Coloma, es traslladi a la població de Badalona o es comenci també a traslladar a
nivell de la nostra ciutat, Hospitalet. Per tant, creiem també que era significativa
doncs aquesta moció que ja és una estratègia coordinada al conjunt de l‘àrea
metropolitana per fer front a aquesta situació.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si hi ha alguna intervenció per part d‘algun grup. Sinó doncs
quedaria rebutjada i passaríem a les mocions presentades per Convergència.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 27; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 27.- PER REGULAR ELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC (HUT) A
L’HOSPITALET.
El turisme representa una activitat molt important en un país com Catalunya, com
demostra el nombre creixent de persones que ens visiten cada any, i que l'any 2015
va ser de més de 19 milions de turistes.
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Per la seva ubicació geogràfica, l'Hospitalet està marcada per la seva proximitat
amb la ciutat de Barcelona, l'accés a importants infraestructures com l'aeroport d'El
Prat, el Port o la Fira, situada a la mateixa ciutat, així com a altres recursos naturals
i turístics de l'entorn.
Malgrat tot, l'impacte del turisme i la proximitat amb Barcelona pot comportar,
també, externalitats negatives i es poden generar desequilibris i problemes que
afectin els nostres ciutadans i que cal afrontar i corregir de manera responsable.
L'Hospitalet necessita dotar-se d'un model turístic sostenible i equilibrat.
Els habitatges d'ús turístic (HUT) són una modalitat d'equipaments d'allotjament
turístic en què l'habitatge és cedit pel seu propietari, directament o indirectament, a
tercers, de manera reiterada i a canvi de contraprestació econòmica, per a una
estada de temporada. Els HUT esdevenen una oportunitat pels barris i l'economia
local, ja que el turista pot consumir i comprar en botigues, mercats i establiments de
la ciutat, però pot tenir també altres efectes negatius si no es regula degudament.
Aquest fenomen ha proliferat en els darrers anys, especialment a certs barris de
Barcelona, de manera no controlada i provocant problemes de densificació i greus
afectacions a la cohesió i al teixit social dels barris. A banda de problemes de soroll
i convivència, el creixement dels pisos turístics de manera desordenada, molts d'ells
anunciats a webs especialitzades i sense complir cap obligació fiscal pel que
representa una activitat econòmica, ha comportat també l'aparició de mobbing i
pressió especulativa, a més de comportar la reducció d'oferta de pisos de lloguer i
la subsegüent pujada del preu dels lloguers de manera molt acusada a
determinades zones, agreujant així el problema d'habitatge que pateix la nostra
societat.
El·ludint les limitacions imposades a les zones turístiques més afectades, la
proliferació d'HUT s'ha desplaçat i comença ja a ser una realitat en altres barris
perifèrics com Besòs, Badal, La Pau o Guinardó, així com altres ciutats veïnes com
Sant Adrià, Santa Coloma, Badalona o la mateixa l'Hospitalet.
En resposta a aquesta situació moltes ciutats del nostre entorn ja han emprès
mesures per intentar fer front als reptes que suposa el turisme i, en especial, el
creixent nombre d'HUT a les nostres ciutats. Tant Badalona al 2014, com Santa
Coloma al 2015, a més de Barcelona, han establert moratòries sobre la concessió
de noves llicències d'HUT.
A l'Hospitalet l'existència i proliferació d'HUT sembla ser encara incipient, amb
només 176 habitatges registrats, però malgrat tot, aquesta dada pot no reflectir la
magnitud real del fenomen, donat que molts dels HUT operen efectivament sense
llicència, com demostra el fet que molts s'anunciïn a webs especialitzades sense fer
constar el número de registre, tal com marca la llei.
Les actuacions per fer front a la proliferació, per tant, no poden limitar-se només a la
mera tramitació de llicències o resolució de conflictes quan es denuncien, sinó que
cal definir i planificar un model de creixement ordenat, equilibrat i sostenible, així
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com establir eines i mesures d'inspecció i control efectiu per evitar la proliferació
d'HUT no regulats, i evitar així la densificació, la pressió sobre l'oferta de lloguer,
conflictes de convivència, l'expulsió de veïns i canvis del teixit social dels barris,
entre d'altres problemes que podrien aparèixer més endavant.
Atès que la Llei de Turisme de Catalunya, així com el Decret 159/2012, de 20 de
novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatge d'ús turístic, regulen les
condicions i requisits que aquests allotjaments han de complir, així com doten a les
administracions locals de la capacitat de regular i controlar els HUT.
Atès que l'Ajuntament ha de vetllar per la qualitat de l'espai públic, fent compatible
el desenvolupament turístic i econòmic amb la garantia del dret dels veïns a
l'habitatge, al descans, i a la convivència. Aquest desenvolupament ha de ser
sostenible, descentralitzat, equilibrat i ordenat.
Atès que altres ciutats del nostre entorn, com Barcelona, Badalona o Santa Coloma,
ja han establert moratòries sobre la concessió de noves llicències a HUT.
Per tot això, el grup municipal d'ERC proposa al Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet
l'adopció dels següents
ACORDS
Havent estat sotmesa la proposta d‘acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) 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; i amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso 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; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER.- Elaborar i aprovar la regulació dels habitatges d'ús turístic (HUT) a
l'Hospitalet, en un termini no superior als sis mesos a comptar des de
l'aprovació d'aquesta moció.
b) Ha estat rebutjat l’acord SEGON amb 17 vots en contra dels representants
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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; i amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso 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; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON.- Incloure en aquesta regulació les mesures de detecció, inspecció i
control del compliment presencial i telemàtic dels requeriments i condicions
establerts legalment, manteniment i actualització del cens, així com l'establiment
de les taxes municipals i sancions corresponents.
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCER amb 20 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 6 vots a favor
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Estudiar el mecanisme necessari per poder establir una moratòria en
la concessió de noves llicències d'HUT fins, com a mínim, l‘entrada en vigor la
regulació esmentada, com s‘ha fet a la ciutat de Barcelona
d) Ha estat rebutjat l’acord QUART 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
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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; i amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso 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; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUART.- Que l'Ajuntament de l'Hospitalet impulsi i treballi conjuntament amb
altres municipis veïns i administracions l'elaboració i coordinació d'estratègies
metropolitanes comunes en l'àmbit de la promoció d'un turisme sostenible,
ordenat i de qualitat.
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; i amb 10 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso 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; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat dels acords adoptats a la Federació d‘AA.VV. de
l‘Hospitalet, a l‘Associació del Gremi d‘hostaleria de l‘Hospitalet i comarca, al
Consell de Ciutat, al Parlament de Catalunya i al Departament d‘Empresa i
Coneixement de la Generalitat.

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.
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CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 28 i 29, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé. La moció per millorar la difusió i coneixença dels actes de la ciutat, tal i com
hem comentat en la Junta de Portaveus, la deixaré sobre la taula en el benentès de
que, comentant amb el Partit Socialista per millorar el contingut d‘aquesta moció i
l‘eficiència d‘aquesta moció i del què es proposava.
En quant a l’altra moció, per a la creació del Consell de Joves de l’Hospitalet,
entenem que el Consell de Joves és una eina que en aquests moments no tenim a
la ciutat, vull dir, entenem que els joves no estan representats en aquesta ciutat, tal
i com ells ens manifesten, i per tant demanem la creació d’aquesta eina.
En aquest cas aquesta eina la volem concretament, l’acord que es votaria seria:
instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a crear un grup de treball de joves de l’Hospitalet,
dins la taula de valors i cohesió social que depèn del Consell de Ciutat, on estarien
representades totes les entitats juvenils de la nostra ciutat que així ho desitgin.
Entenem que les polítiques de joventut són transversals i afecten a molts àmbits: a
l’habitatge, salut, mobilitat, ocupació, educació, gènere, defensa de drets LGTBI,
entre d’altres, i a l’Hospitalet els joves no tenen canals de participació consistents
en que puguin influir i participar en el disseny d‘aquestes polítiques.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Gràcies. A favor de la moció.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Nosaltres anàvem a votar a favor el contingut de la moció a la creació del
Consell de Joves amb algunes consideracions, com habitualment fem, però el fet de
canviar, no perquè sigui a l‘últim moment. Entenem el dilema que tenia, entenem
perfectament quin era el dilema del grup municipal que presenta la moció i entenem
el perquè del canvi però ens semblen uns acords bastant més descafeïnats, llavors
ens abstindrem.
Bé. Creiem que és necessari assegurar, amb això estarem d‘acord, la
representativitat dels diferents perfils de joves, existents a la ciutat. I sempre tenim
el dubte de com ens ho farem per incloure, en l‘espai que sigui de participació
juvenil, la visió de les joves precàries, d‘aquelles joves que tenen poc temps, que
estudien, que treballen, que treballen de manera molt precària. Bé, com farem per
no excloure-les de nou? Com acostuma a passar en la majoria d‘activitats que
s‘ofereixen a la ciutat, adreçades a joves.
Clar, també tenim algun... la capacitat d'incidència, creiem que seria molt important,
concretar per a nosaltres, clar, ha canviat bastant el sentit de la moció. Però per a
nosaltres seria molt important concretar quina seria la capacitat d‘incidència sobre
una partida concreta i adient als pressupostos municipals.
Considerem que això li donaria sentit a la proposta, inclús fins el punt de poder
arribar a concretar la gestió d‘algun equipament municipal adreçat a joves, a través
del propi Consell.
Nosaltres creiem també que les joves del municipi han de poder participar d‘aquests
espais i creiem que han de poder participar, estiguin organitzades en col·lectius o
entitats o no ho estiguin. Intentem no fer, o seria interessant que no féssim aquesta
diferenciació.
I també per últim creiem que seria important que l‘òrgan, sigui el que fos, fos
decisori, no consultiu, tal i com acostuma a passar amb la majoria d‘espais de
pseudoparticipació, promogudes per aquest Ajuntament.
Ens costa de creure que el partit que porta gairebé 40 anys al govern municipal,
sense fomentar cap tipus d‘autonomia, apoderament i autoorganització juvenil, tot i
engegar dos projectes de casals de joves, un a punt d‘engegar i un altre des de fa
pocs anys, durant els últims anys, ara pugui acceptar una proposta, l‘anterior,
l‘actual veurem, potser sí, de Consells de Joves, d‘un espai de participació real del
jovent de la ciutat.
Ens abstindrem. Gràcies.
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Essent les 21:27 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d‘aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d‘Alcaldia.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Votarem a favor.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Perdón. A favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé. Sobre la moció per a la creació del Consell de Joves.
Una mica també com comentava el company de la CUP, la modificació que s‘ha fet
en aquesta moció a nosaltres no ens agrada perquè perd contingut aquesta moció.
Era molt complerta, i sí que dotava d‘una autonomia i d‘una certa representació als
joves, i ara mateix doncs queda desfigurada.
Per a nosaltres la participació dels joves és molt important a l‘hora de configurar un
espai comú, com és la ciutat que compartim. El jovent és el futur d‘aquesta ciutat i
la seva participació en la configuració de la ciutat esdevé indispensable. Així com
també crear cohesió i sentiment de comunitat, garantint uns joves compromesos
amb el seu entorn i co-responsables del funcionament de les seves institucions.
Moltes ciutats del nostre entorn ja compten amb un consell local de joves per tal
d‘agrupar a les associacions juvenils i promoure‘l des de la pràctica política i
ciutadana.
És necessari escoltar aquests joves a l‘hora de definir totes les polítiques de
joventut, ja que són els principals interessats i els que millor coneixen les seves
mancances i les necessitats del col·lectiu al qual pertanyen, i ha de ser un òrgan
amb autonomia en la defensa dels seus interessos.
A una ciutat com Hospitalet, on el Govern municipal sembla que vol definir la seva
actuació amb la participació ciutadana mitjançant diversos processos de participació
que va engegant en diferents temporalitats, és d‘obligatori compliment tenir en
compte una part tan important dels nostres veïns i veïnes, com són els joves.
Per això, nosaltres ens abstindrem en aquesta moció perquè si s‘hagués presentat
com era al començament, defensant un consell de joves, estaríem d‘acord.
D‘aquesta manera, en una taula sectorial dintre del Consell de la Ciutat, doncs no
ens convenç.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos allá. Bueno la verdad es que esta moción yo cuando la vi en principio
redactada, a mí no me parecía mal. Yo creo que tenía fuerza, que tenía…
enganchaba. El Consejo de Jóvenes de l‘Hospitalet de verdad que iba… se iba a
hacer un consejo fuerte y se intentaba darle esa vocación de que de verdad los
jóvenes tuvieran ahí presencia y tal.
Pero bueno ahora la hemos descafeinado de tal manera… yo no sé… no sé yo a
que obedece este descafeinamiento. Porqué claro al final meterla ahí en el Consell
de Ciutat y diluirla entre otras taulas y otras mesas y tal y cual, al final ya sabiendo
lo que está pasando en el Consejo de Ciudad, que hay mucho barullo pero que al
final desgraciadamente yo pensaba y tenía la esperanza que el Consejo de Ciudad
tuviera mucha más participación, más fuerza y tal. Pero me he dado cuenta que no.
Al final tiene un cierto tejemaneje ahí de esas redes que siempre yo he denunciado
aquí, y que es verdad que hay mucha gente muy válida ahí, muy válida, pero
demasiada manipulación veo yo ahí, sinceramente.
Y a partir de aquí me parece que descafeinarla y meterla ahí, cuando yo tenía la
esperanza de que hubiera, de verdad, un consejo de jóvenes importante, aquí en
esta ciudad que marcara su impronta. Lo que tienen los jóvenes de nuestra ciudad,
pero diluirlos ahí para que, mire usted dependen de aquí de ahí y tal, me parece
que no es lo que yo pensaba.
Por lo tanto, un poco desencantado con la deriva que ha tomado la moción, pues
voy a votar en contra. Y cuando usted la presente como yo… o sea como al
principio estaba, que me parecía perfecta, pues si lo recapacita y tal, y si es que
ahora no sale y la vuelve a presentar, de esa manera contará con mi apoyo, pero
con una mesa de jóvenes, o sea, un consejo de jóvenes fuerte, sin indicaciones, de
ellos propios, con su identidad, con lo que son nuestros jóvenes de la ciudad. No
diluirlos ahí para que parezca y no sean.
En contra.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí. Gracias. Nosotros votaremos a favor de la moción.
Y agradecemos la adaptación que ha hecho el grupo del Partit Demòcrata de
Catalunya al respecto del acuerdo en que se concreta la misma. Básicamente
porqué como además ustedes deberían saber, desde que esta ciudad se rige por la
ley de grandes ciudades, los consejos municipales están regulados y solo hay
creados el Consejo de Ciudad y el Consejo de Servicios Sociales. A partir de ahí,
cualquier otro órgano de participación, mesa de trabajo, etc. puede crearse pero a
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partir de lo que ya tenemos y esa es la propuesta que hace el Sr. Monrós, y que a
nosotros nos parece oportuna.
Sí que yo pensaba que íbamos a poder aprobar la moción sin hacer, aquello
ninguna referencia muy allá pero como ha habido algunos comentarios, creo que no
los puedo pasar por alto.
Cuando se habla de pseudoparticipación, a mí me extraña que alguien sea capaz
de hablar de pseudoparticipación cuando no participa en ninguno de los consejos
municipales creados para la participación. Porqué no sé, creo que en algunos
incluso está inédito y en otros casi no asiste o no ha asistido nunca.
Me parece una falta de respeto, que no se puede tolerar, hacia las personas que
dedican su tiempo y su esfuerzo para participar en esos órganos de participación.
Un poquito más de respeto a la gente que participa, independientemente de lo que
nos pueda parecer una cosa u otra.
Miguel, escúchame y verás si… después me referiré, después me referiré. A partir
de ahí, también el portavoz de la CUP, para que quede claro a quién me refiero,
PA, ha hecho referencia a que los programas que se desarrollan desde Juventud,
estos 40 años, excluyen a jóvenes. Me gustaría que cite un solo programa, una sola
actividad que organice el servicio de Juventud que excluya a una sola persona
joven de esta ciudad. Cíteme uno. Pero demuéstrelo. Porqué venir aquí a hacer
afirmaciones que no se aguantan por ningún sitio, a ver quien la dice más gorda,
me parece que no es el objetivo del Pleno municipal.
Y a partir de ahí, lo que pueda dar de sí o no esa mesa, lo veremos. Participen,
inciten a que las entidades se inscriban y participen, y digan la suya y que
tengamos unos debates ricos y fructíferos para la ciudad. Si ustedes se implican
seguramente todo irá mucho mejor.
Sí que es verdad, y ahora sí que hago una pequeña referencia, y me lo permitirá el
responsable de participación, tampoco me parece razonable el comentario del
portavoz de Ciudadanos al respecto de los tejemanejes o no sé qué. Usted es el
vicepresidente del Consell de Ciutat. Si tiene algo que decir o algo que proponer,
aproveche esa posición y no venga tampoco a decir aquí cosas que no son verdad.
Por tanto, repito, un poquito más de respeto a los órganos de participación que
existen en el Ayuntamiento. Participen. Yo soy regidor de un distrito, este lunes
había Consell de Districte, solo asistió un representante de los grupos municipales,
solo uno. Hay quien se excusó, es verdad. Hay quien no podía. Pero esa es una
tónica habitual. No participan y luego vienen aquí a decir que no existe
participación.
Pues háganselo mirar.
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Essent les 21:34 hores, s‘incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
La moció se aprova, sí? Bé. Era el que m‘interessava.
Donar les gràcies doncs a l‘aportació de la Joventut Nacionalista de Catalunya. En
nom d‘ells hem presentat la moció des del Partit Demòcrata.
Una de les coses que em sorprenen és que, i abans algú ha parlat de mocions, de
que voten i tal i qual i pasqual, i no entraré molt en el debat. Parlaven de que la
joventut es diluïa. Bé es diluirà... les entitats juvenils es diluiran en el què s‘ha creat.
Doncs prefereixo que es dilueixin, si és que finalment és així, perquè aquí veig que
hi ha molts visionaris. Jo crec que hauria gent aquí que s‘hauria de dedicar a la bola
màgica i que em diguin quin número de la loteria tocarà, perquè prefereixo que es
dilueixin en la creació d‘aquest nou espai, que no estiguin en cap espai actualment.
El què passa és que hi ha gent que... si la presentes rosa havia de ser vermella, si
la presentes verda havia de ser lila. I sap què passa: que nosaltres quan presentem
una moció, la presentem com nosaltres volem. I si la modifiquem és perquè ho
raonem i ho hem raonat amb l‘entitat juvenil que ho feia. I evidentment no ho hem
raonat amb Ciutadans, perquè si tan brillant era l‘opció aquesta que nosaltres hem
presentat, doncs ja fa temps que la podria haver presentat vostè. Però sap què
passa? Que vostè actua com actua i escalfa el personal. Però és igual, ho deixarem
aquí.
Gràcies als que han donat suport a això. Gràcies als que no l‘han donat també. Jo
vetllaré perquè... i com que tinc representants de la joventut Nacionalista aquí, quan
es creï això doncs vetllarem perquè funcioni. I si no funciona com creiem que ha de
funcionar, doncs ho denunciarem o ho parlarem, i en tot cas serà gràcies a la
participació de les entitats juvenils, en aquest cas perquè estem parlant d‘entitats
juvenils.
El Sr. Cristian Alcázar ho deia molt clarament. Jo per exemple em vaig excusar per
no anar en aquest Consell de Districte. Perquè jo tinc la sort o la desgràcia, depèn
de com es miri, de que al ser l‘únic regidor, he d‘anar a tots. Procuro sempre anar-hi
i quan no hi puc anar, m‘excuso perquè entenc que, com deia, és un respecte a la
participació de les persones.
Però al final hem de pensar una cosa. Hi ha moltes entitats o moltes persones que
estan representades en molts llocs que al final prenen la decisió, personal entenc,
de no anar-hi. La participació s‘ha de forçar o no s‘ha de forçar? Obligarem a la gent
escollida que hi vagi obligatòriament a participar?
Hi ha gent que ens parla de participació, de com ho hem de fer, de com no ho hem
de fer, però a l‘hora de la veritat no participen en aquells òrgans de participació que
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tenim creats. Que poden ser millors o que poden ser pitjors, que jo sempre ho he
dit. Que totes les coses són millorables, però segurament les coses són millorables
si s‘hi participa. Des de la crítica destructiva, assegut allà al fons de la sala, serà
difícil.
A continuació l‘Alcaldessa obre un segon torn d‘intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Ens sorprèn que el responsable de l‘àrea de Joventut ens parli dels espais de
participació, i de la nostra participació en aquests espais.
Bé, la nostra participació en aquests espais és una decisió del grup, i és una decisió
del grup en relació a la impossibilitat de delegar la nostra presència en aquests
espais. Com tothom sabrà, nosaltres tenim una sola persona en el grup municipal, i
no tenim el do de la ubiqüitat encara.
De si el què en aquells espais és participació o no, com comprendran en el minut,
segurament, que em queda, serà difícil que ho puguem discutir. Crec que és un
debat força més complex com per abraonar-nos ara, a cridar-nos pràcticament, que
és el que m‘ha semblat que feia. I a fer-nos retrets sobre qui va més o menys als
espais de participació.
Perquè anar-hi, anar-hi, seure a la cadira, a vegades, creiem que vol dir
participació, i molt probablement no ho és. L‘assistència, el parlar, l‘aixecar la mà, el
dir la teva quan vas a un espai no és sinònim de participació. Potser el problema és
de definició. Potser algun dia hauríem d‘entrar a debatre què significa participació. I
què significa promoure-la i què significa acompanyar-la. Bé. És un debat bastant
gran, bastant llarg.
Quan parlava d‘excloure perfils de joves, bé, com que em queden 21 segons,
simplement que tothom revisi els programes estacionals, aquells programes
estacionals que fa l‘àrea de Joventut i que vegi si estan adreçats als diferents perfils
de joves que existeixen a la ciutat. Ho deixo obert a que tothom vegi si es veu
reflectit ell o el seu cosí i la seva cosina en aquells programes que fa, que presenta
estacionalment l‘àrea de Joventut.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Sr. Monrós es que usted no me ha entendido. Yo le he dicho que a mí la moción
que usted presentó en principio me gustaba bastante. Y además le había dicho que
se la iba a votar a favor. Ante el cambio, porqué usted ha tenido quizás,
lógicamente, miedo a que no le saliera adelante, pero no le quepa la menor duda
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que la otra moción tenía más fuerza, más garra y era más independiente que esta.
Que no dependía de nada.
Usted ha preferido hablar con el Partido Socialista para seguramente garantizarse
que saliera adelante. Oiga, es una opción legítima, yo no la critico pero le digo por
qué yo no he votado a favor, por qué para mí está diluida, no es que usted diluya a
la juventud. Usted no puede, ni nadie puede, diluir a la juventud, que tiene fuerza
propia. Y precisamente por eso quiero garantizarle foros dónde su fuerza nadie sea
capaz de manejarla y tal, porqué ellos la tienen por sí mismos.
Por tanto yo creo que aquí, sinceramente, ha hecho un flaco favor porqué la podía
haber sacado también esa moción adelante, igual, pero ha preferido usted hablar
con el Sr. Belver y cocinar un poco ahí para que le saliera un buen guiso, me
parece bien, oiga perfecto.
En cuanto a lo demás, mire yo sí que respeto los órganos de participación. Pasa
que se me caen los palos del sombrajo cuando veo que hay consejos de distrito
que se tienen que suspender por falta de quórum. No habrá tanto. Y sí le digo una
cosa: veo mucha gente muy buena, muy válida, muchísima, pero también veo
mucha gente paniaguada, también la veo, que tienen el carnet socialista en la boca
y que vienen de la red clientelar que ustedes han manejado durante mucho tiempo.
Y ese es el defecto que adolecen aquí muchos órganos de participación, con gente
muy buena, que se ve minimizada por el aluvión de gente que ustedes tienen
metida en todos los sitios.
Eso hay que decirlo y es claro, no por eso los menosprecio, creo que hay que
seguir apoyándolo, trabajando y participando y tal. Pero sí tienen esa connotación,
usted lo sabe pero mejor que yo, que los conoce tanto o más que yo. Porqué le han
nacido los dientes en el partido, los conoce uno por uno. No hay que ver nada más
las connivencias que tienen. Mire si se pone una urna para votar en ese consejo, el
110 % sale a favor de los socialistas, el 110, más de los que están.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí. Sr. García, primero si ha parecido que gritaba, quizás tenía el micrófono muy
cerca. Pido disculpas si alguien lo ha interpretado así. No era la intención.
En cualquier caso, Sr. García, a mí me sabe mal entrar en ese tipo de debates.
Pero realmente me parece un poco paradigmático que usted diga lo que está
diciendo, porqué usted que ha tenido el carnet del Partido Socialista durante
muchos años, usted está de alguna manera diciendo que participaba en las cosas:
paniaguado, para hacer no sé qué, para aprobar no sé qué cosas que quería el
Partido Socialista. Si ese era el objetivo por el cual usted participaba, pues oiga si
usted lo explica y usted mismo lo reconoce, yo no tengo nada que añadir.
A partir de ahí, y vuelvo a los comentarios del portavoz de la CUP-PA. Se ve que la
única definición de participación posible es la que tienen ustedes. Bueno, esto ya lo
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hemos visto, lo vemos en cada Pleno. Lo que ustedes no les parece participación,
no lo es y ya está. Y los demás vamos allí, no sé si a perder el tiempo o a hacer
qué.
Bueno, yo creo que al final ustedes acabarán dándose cuenta de que no tienen
razón, de que hay mucha gente en esta ciudad que durante muchos años ha
participado en múltiples órganos, en múltiples Consells, en múltiples mesas de
trabajo para tirar adelante la ciudad, y hay que respetarlas por qué han hecho un
trabajo magnífico.
Y yo… usted hablaba antes también, en su otra intervención, sobre el tema de que
no se hacen políticas de emancipación, etc. Tampoco lo reconocerán ustedes.
Serán los únicos. Lo reconoce toda España pero ustedes no lo reconocen. Oiga,
quizás el problema lo tienen ustedes.
Sí que al respecto del tema este, de estacional, fíjese: ¿sabe quien no está
excluido? Los jóvenes que querían encontrar un trabajo y que lo han encontrado
gracias a esos programas, esos han dejado de estar excluidos y han pasado a
tener un trabajo para poder cubrir sus necesidades económicas, y para mí solo eso
vale la pena.
Y lo que sí que es curioso, no lo digo por qué ya se acaba el tiempo. Me lo guardo
para otro día.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, sí, seré molt breu.
Miri, Sr. Miguel García, por, por, por em fan les seves declaracions. Quan em diu
que si tinc por, em fan por les seves declaracions. No, nooooo. Jo no tinc por. Em
fan por les declaracions. No. Doncs sí, sí. I calli perquè estic parlant jo ara. I calli.
No. Jo no m‘amoïno. Jo no cuino res amb ningú. Vostè té la facultat...

El Sr. Miguel García Valle, regidor del grup polític municipal de Ciutadans, parla
sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, un segon. Sr. Monrós, un segon, un segon. Un moment Sr. Monrós.
Tranquil.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí.
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SRA. ALCALDESSA
Jo demanaria al Sr. García sisplau que quan parli un altre company del Consistori...

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
És incapaç.

SRA. ALCALDESSA
... faci el mateix que fan la resta, que és escoltar amb respecte i sisplau no cal que
interrompi,...

El Sr. Miguel García Valle, regidor del grup polític municipal de Ciutadans, torna a
parlar sense micròfon.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Doncs calli.

SRA. ALCALDESSA
... que interrompi contínuament a tots els companys i a tots els grups polítics que
estan participant. Sr. García se lo pido. Se lo he pedido en varias ocasiones. Creo
que usted no está demostrando...

El Sr. Miguel García Valle, regidor del grup polític municipal de Ciutadans, segueix
parlant sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
A ver, usted demuestra ser muy maleducado, no tener ningún tipo de respeto por
este Consistorio y le rogaría nuevamente, se lo he dicho en varios Plenos, se lo
vuelvo a decir, cuando pueda llegar a pensar en lo que usted está haciendo
permanentemente en este Pleno, se dará cuenta de la falta de respeto que tiene
respecto a lo qué cualquier concejal de este Consistorio representa. Le vuelvo a
insistir, por favor, que guarde silencio, que escuche y cuando tenga la palabra
pueda decir lo que considere.
Sr. Monrós.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri, ja li he dit. No em fa por quasi res. Em fan por les
seves declaracions, em fa por quan parla de cinisme, de postureo, vostè és el rei
del postureo, vostè és el rei el postureo en els Plens, és el rei del postureo i
l‘aplaudeixo perquè ho fa molt bé. I és veritat, durant molts minuts i moltes hores del
Ple es desvia l‘atenció gràcies a vostè. I no passa res. És lícit. És lícit.
Però sap què passa? Miri, mon pare ja és al cel, no em vagi donant lliçons de si fa
por, jo cuino amb aquest, i jo cuino. El meu grup, el meu equip, parlem amb qui
convé parlar. I si no li agrada, no li agrada. I no passa res. Perquè jo com a mínim
sé a quin partit pertany, i a quin vull pertànyer i quines coses vull fer. I si
m‘equivoco, tinc el dret a equivocar-me. I vostè no és ningú, cap Déu celestial per
venir-me a dir, jo se la votaria si fes això i tal.
Miri, vostè faci el què vulgui, faci el què vulgui però faci una cosa, no es cregui Déu.
Déu no existeix. I la reencarnació segurament no va ser en vostè, perquè hagués
estat una pena en aquest cas. O sigui, intenti no... hi ha vegades que jo li tinc
estima personal però quan entra en el debat polític, té un problema perquè vol
capitalitzar les coses que li agraden i el què no li agrada. A mi hi ha moltes coses
que no m‘agraden. Ho dic i ja està, i ja està, a mi no m‘agrada que vostè formi part
d‘aquest grup polític del que forma part, i què vol que li digui, el van escollir, mala
sort.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Mire, Sr. Monrós. Yo... sí interrúmpame. No hay problema, yo no soy tan
comedido como usted en ese aspecto, mire, si usted hace un comentario que toca,
porqué usted ha dicho que tenía por, no s‘amoïni que no es para tanto.
Y ustedes están deseando que alguien se dirija para montarla, porqué es el acoso
al que piensa diferente, al que hay que dejar en ridículo y la señora alcaldesa quizá
tenga razón. Evidentemente que tengo que hacer el uso de la palabra cuando toca
y demás. Pero mire, usted tiene la habilidad de meterse conmigo cuando yo veo
aquí mucha gente que hace lo mismo, y usted no le llama la atención, lo veo, y no
hay más que repasar los videos del Pleno, y verá usted que hay mucha gente que
hace comentarios y usted mira para otro sitio. Probablemente le interese dejarme
en evidencia a mí, ya lo ha hecho un par de veces o tres.
Bueno, bueno. Usted es la Presidenta, dirige el Pleno y yo lo respeto, pero le ruego
que el mismo celo que tiene conmigo, lo tenga con todos. Con todos.
Absolutamente con todos. Porqué ya sabemos lo qué pasa, ya sabemos lo qué
pasa. Yo no le voy a llevar el botijo a nadie. Y parece que molesta. Parece que
molesta.
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Sr. Monrós, usted sabe que yo también le tengo aprecio. Por lo tanto, el debate
político cuando yo le digo a usted algo que no tiene mayor importancia, y usted lo
que hace es un esperpento para intentar dejarme fuera de juego, se equivoca
porqué no hay mala fe. Yo le he dicho hoy, y lo pongo como ejemplo, oiga, no tenga
miedo, no s‘amoïni. No es para tanto. Y usted monta aquí un espectáculo para
dejarme en evidencia. Mire, es igual. Al final yo tengo la conciencia tranquila. Por lo
tanto... y claro que existe Dios. Para mí, sí. Si para usted no existe, desde luego yo
no lo soy, ni pretendo serlo, ni pretendo.
Pero evidentemente, oiga, cada uno es como es, representa lo que representa, y
evidentemente que yo pido respeto para todos. Pero usted, aquí, hoy, ha hecho
afirmaciones que me parece que tampoco demuestra mucho respeto hacia mí. Se
lo garantizo.
Y en cualquier caso mire: no llevemos esto más allá. Dios sabe, como usted me ha
dicho, que también le tengo afecto personal. Pero intentar montar aquí una historia
para dejar en evidencia a la gente. Yo le he dicho a usted lo qué le he dicho, que
esa moción se la hubiera votado por qué me gustaba más que la que presenta
después. Y tenía legítimo derecho a decírselo. Y a usted no le gusta. Pues mire qué
quiere que le diga. Lo siento.

SRA. ALCALDESSA
Bueno. Ha sido un minuto muy largo. Han sido dos. En todo caso Sr. García,
simplemente decirle que aquí no se trata de botijos, se trata, sencillamente, de
respeto.
Quedaría aprobada la moción presentada pel grup de Convergència i ara
procediriem a l‘última moció, la número 30 presentada per la CUP-PA.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28 i 29; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 28.- PER MILLORAR LA DIFUSIÓ I CONEIXENÇA DELS ACTES DE
LA CIUTAT.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 29.- PER A LA CREACIÓ
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

DEL

CONSELL

DE

JOVES

DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Francesc
J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
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Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; 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 4 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‘Hospitalet és una ciutat que compta amb un teixit associatiu molt variat. En aquest
sentit, cal destacar la presència d‘entitats juvenils que abasten diversos àmbits com
l‘educació en el lleure, l‘associacionisme estudiantil, la cultura popular o el
voluntariat polític entre d‘altres.
Entenem que l‘associacionisme juvenil és una escola de ciutadania atès que
garanteix l‘existència de joves crítics i compromesos amb el seu entorn a més de
suposar una eina de cohesió social.
Tanmateix, malgrat comptar amb nombroses entitats juvenils, l‘Hospitalet, a
diferència de ciutats del nostre entorn com Barcelona, Sabadell o Terrassa no
disposa d‘un Consell Local de Joves que agrupi l‘associacionisme juvenil de la
nostra ciutat.
La creació d‘un Consell de Joves a l‘Hospitalet promouria l‘associacionisme i
participació juvenil a més de coordinar i dinamitzar les relacions entre les entitats
juvenils, defensar els drets del jovent hospitalenc i impulsar informes i estudis propis
sobre matèries relacionades amb la joventut.
Les polítiques de joventut són transversals i afecten molts àmbits (habitatge, salut,
mobilitat, ocupació, educació, gènere, defensa drets LGTBI, entre d‘altres) i a
l‘Hospitalet els joves no tenen canals de participació consistents en què puguin
influir i participar en el disseny d‘aquestes polítiques.
En aquest sentit, el Consell de la Joventut de l‘Hospitalet permetria fer de pont entre
la gent jove i els poders públics per defensar els interessos del jovent hospitalenc a
les institucions de la nostra ciutat.
Aquest Consell de Joves hauria de tenir l‘autonomia per decidir quines àrees de
treball consideraria com a prioritàries a més de plantejar i elaborar propostes en
àmbits d‘interès dels joves.
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A més a més, aquest hipotètic Consell de Joves podria formar part de la Xarxa de
Consells Locals de la Joventut que aplega diferents consells locals de joves de
Catalunya, el País Valencià i les Illes i també del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya (CNJC), plataforma que agrupa un centenar d‘entitats juvenils i que
representa uns 175.000 joves catalans.
La creació d‘aquest ens no suposaria una despesa significativa addicional atès que
la participació de les entitats representades sempre és voluntària i l‘actual Àrea de
Joventut podria donar el suport tècnic necessari i logístic tot optimitzant els recursos
ja existents.
En definitiva, la creació del Consell de Joves de l‘Hospitalet seria una eina valuosa
per implicar l‘associacionisme juvenil en el funcionament de la nostra ciutat i
aprofundiria en la participació ciutadana i qualitat democràtica.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència- PDECAT proposa al Ple de
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet l‘adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a crear un grup de treball de joves de
l’Hospitalet dins de la Taula de valors i cohesió social que depèn del Consell de
Ciutat on estarien representades totes les entitats juvenils de la nostra ciutat que
així ho desitgin.
SEGON.- Donar trasllat a les AMPA‘s de la ciutat, equip directiu d‘escoles i instituts
de la ciutat, entitats juvenils de la ciutat i associacions de veïns.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, números 30, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Christian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé. Des la Candidatura d‘Unitat Popular - Poble Actiu de l‘Hospitalet volem
proposar a aquest ple un compromís amb la Pau. Una sèrie de compromisos
humils, però concrets, per poder defensar amb certa coherència, la identificació del
nostre municipi com a municipi de Cultura de Pau.
Perquè construir una cultura de pau és una les tasques fonamentals per construir
un món més equitatiu i més just. Per emmarcar què significa l‘expressió com cultura
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de pau, cal apropar-se a la Declaració sobre una Cultura de Pau, aprovada per
l‘Assemblea General de les Nacions Unides l‘any 1999 i que diu: "una cultura de
pau és un conjunt de valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de vida‖.
Estem convençudes, i és la nostra raó de ser, que les ciutats han d'actuar, des de la
seva dimensió local, com a plataformes d'experimentació i consolidació d'una
ciutadania democràtica plena. Es per això que, els ajuntaments, com a institució
més propera a les veïnes i a la quotidianitat de la vida real, tenen l‘obligació
deontològica de ser promotors d'una convivència pacífica, mitjançant la formació en
valors ètics i cívics, el respecte a la pluralitat de les diverses formes possibles de
govern i l'estímul d'uns mecanismes representatius i participatius de qualitat.
La ciutat promourà, per tant, l'educació en la diversitat per a la comprensió, la
cooperació solidària internacional i la pau al món. Una ciutat educadora, com
suposadament està considerada l‘Hospitalet, fomentarà el diàleg entre generacions
no únicament com a fórmula de convivència pacífica, sinó com a cerca de projectes
comuns i compartits entre grups de persones d'edats diferents.
D‘aquesta manera, els valors de ser Ciutat Educadora impliquen creure en
l'educació com a eina imprescindible per a formar els infants com a persones lliures
des de l'autonomia, l'esperit crític, l‘empatia, la solidaritat, el diàleg, la pau, la
tolerància i el respecte als drets humans.
Però tot aquest plantejament xoca brutalment amb la realitat. No es poden
defensar, per una banda, els valors de pau, cooperació i solidaritat mentre, per altre
banda, ens trobem amb la extensa i normalitzada presència d‘elements militars,
policials, armes i la seva cosmovisió bèl·lica o de control social a espais de i per a la
infància, tant a l‘àmbit escolar, com a espais lúdics.
Sobren els exemples, però es important recordar a més que, en aquest context,
l‘exèrcit s‘ha apropiat d‘un llenguatge que parla de defensa, de pau, de solidaritat o
de seguretat, i fa seus aquests conceptes. La cultura de la defensa contraposada a
la cultura de la solidaritat que, des de l‘educació de les persones, treballa per al seu
desenvolupament en el respecte als Drets Humans.
Des de la seva professionalització, l‘exèrcit espanyol ha dut a terme una campanya
d‘inserció en els espais educatius, formals i no formals. Les tècniques de
propaganda emprades per a difondre una imatge positiva pròpia, han canviat al llarg
dels anys. En els últims temps, i des de que el servei militar va deixar de ser
obligatori, aquestes tècniques han utilitzat altres canals, com l‘educació, i s‘han
adreçat a d‘altres públics, com ara els infants i els joves.
Els exèrcits segueixen una tendència de diversificació de tasques que fa que àmbits
que podrien ser exclusivament civils, com la recerca científica o l‘acció humanitària,
estiguin militaritzats. Els militars han entrat així en àrees pròpies de les ONG i, fins i
tot, semblen dur-hi a terme tasques educatives.
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Arribats a aquest punt, com a ciutadanes de l‘Hospitalet de Llobregat, ciutat
educadora, però també com a veïnes organitzades i defensores d‘una cultura de la
pau i com a partits polítics amb la responsabilitat de donar forma a aquest
compromís cívic amb els valors de pau, cal que ens plantegem una sèrie de
qüestions:
Els valors que transmeten les institucions militars, l'obediència, la disciplina, el
patriarcat, l'androcentrisme o el recurs a la violència, contradiuen els valors
vertebrals que han de regir l'educació del jovent: autonomia, esperit crític,
responsabilitat, empatia, diàleg o solidaritat.
L'exèrcit espanyol, amb la seva presència als espais educatius, potencia
l'eufemística ―cultura de la defensa‖ i ―l'esperit militar‖ entre la joventut per millorar la
seva deteriorada imatge pública i pal·liar les actuals dificultats de reclutament.
El Ministeri de Defensa desenvolupa una propaganda enganyosa, de la qual se‘n
desprèn una imatge idíl·lica de la vida militar, edulcorant el paper de les forces
armades espanyoles en els conflictes bèl·lics. L'exèrcit es presenta gairebé com
una ONG d'ajuda humanitària, la qual cosa oculta el seu rol de defensa d'interessos
més espuris.
La flagrant contradicció que suposa transmetre esquemes militars com a solució als
problemes que afecten les nostres societats, en un context on la seguretat humana
s'hauria de mesurar amb indicadors de sanitat, seguretat alimentària, accés al
treball, respecte als drets humans, conservació del medi natural i dret a l'educació.
Avui mateix ha quedat força clar, quan hem parlat a la primera moció conjunta
sobre la situació de les persones refugiades de països com Síria, Afganistan, Irak,
Iemen, Sudan del Sud o Pakistan, la imperiosa necessitat de Pau que tenen molts
països d‘arreu el món, que pateixen conflictes armats enquistats en el temps, sense
que la comunitat internacional sigui capaç de trobar-hi solucions.
Atesa la necessitat de promoure des de la mateixa base educativa, des dels propis
municipis, una veritable i ferma cultura de la Pau i la Solidaritat, amb aquesta moció
volem reactivar a la ciutat l‘esperit i contingut de diverses campanyes com serien:
―Desmilitaritzem l‘Educació‖, que compta amb el suport de gairebé mig centenar
d‘entitats de tota Catalunya. O amb la campanya impulsada durant l‘any 1998 des
de FundiPau: ―Escoles Objectores‖ i que des de llavors van subscriure més d‘un
centenar d‘escoles de tota Catalunya.
Vist tot això, des del Grup Municipal proposem al Ple l‘adopció dels següents
acords continguts a la moció i que suposen, per a nosaltres, un primer pas per
demostrar amb accions i amb actituds l‘esmentat compromís, més allà de les meres
paraules.
No caldrà que llegim tots els acords, són tota una pila, si de cas desprès entrem en
algun en concret.
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Gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Votaré a favor de la moció excepte en els acords tercer i novè que votaré en
contra.
Respecte a aquests acords, el tercer marca criteris de prioritat per a la cooperació i
en aquests temes no crec que s‘hagi de prioritzar sobre un cas concret. Tan
important i urgent és un conflicte armat on moren persones, com una catàstrofe
natural on també moren persones, o en països on hi ha milers d‘infants morint
d‘inanició.
I pel que fa al punt novè, demaneu que es pacti amb Ensenyament la no realització
de cap activitat formativa, incloent les forces de seguretat de la Generalitat. Però
crec que s‘ha de tenir en compte que els Mossos d‘Esquadra també realitzen
xerrades a les aules sobre convivència, civisme, violència masclista o educació vial,
és per aquest motiu que no puc votar a favor d‘aquest punt novè.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra del tercer i novè acord i a favor de la resta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Tot i que la moció em sembla diguéssim en la part expositiva bé, creiem que hi
ha tot una sèrie d‘acords que no acaben de... que per a mi trontollen.
Per tant votarem a favor, aviam si ho dic bé, dels acords 1, 2, 4, 5, 8, 10 i 12, i ens
abstindrem del 3, 6, 7, 9 i 11. Perquè entenc en alguns casos, com aquí ja s‘ha dit
en el número 9, que hi ha algunes coses, que el votar certes coses limiten accions
que creiem que certs cossos, com els Mossos d‘Esquadra, fan en positiu.
I per tant, sí que no hem de confondre la militarització de certs cossos amb certes
activitats que fan, que no tenen res a veure amb les armes concretament. I per tant
creiem que hi ha acords que són molt fulminants respecte de les situacions.
Per tant votem 1, 2, 4, 5, 8, 10 i 12 a favor i ens abstenim dels 3, 6, 7, 9 i 11 i crec
que estan els dotze.
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SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Votarem a favor.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Por parte del Partido Popular. Obviamente el grupo Popular está a favor de una
declaración de L‘Hospitalet de Llobregat como municipio de cultura de la paz pero
en contra de los acuerdos de esta moción.
Creemos que en esta moción, en lugar de cultura de la paz, pues lo que pretendían
decir con paz, era fuera ejército y fuera policía. Y es lo que se desprende de la
mayoría de puntos de acuerdo.
Coincido con otros compañeros en que las fuerzas del orden son los que
garantizan, primero nuestra seguridad. Obviamente. Y también garantizan nuestra
seguridad desde la presencia en las calles, desde formación y educación en las
escuelas, hasta llegar también a colaborar, como colabora el ejército, salvando
vidas de inmigrantes, por ejemplo, en el mar y salvando vidas en catástrofes
naturales, etc., etc. Por tanto una educación de la paz, de respeto a los valores, de
respeto al otro, a la divergencia, a las ideas de cada uno, de un respeto mutuo, un
civismo. Perfecto.
Solucionar los conflictos diciendo que no haya ejército ni policía, creemos que no es
la solución. La solución de los conflictos con educación, con formación. Con
educación en valores, en valores de paz, pero no, en ningún caso, eliminando a los
que garantizan esa paz cuando no la hay.
El ejército ha desarrollado misiones humanitarias en conflictos internacionales,
dónde las ONGs, ni mucho menos, podían estar. Y ha luchado y ha contribuido a la
lucha internacional contra los piratas en el mar, protegiendo a nuestros barcos y a
barcos de la Unión Europea. Y ha luchado también contra las mafias. Y, como he
dicho antes, salva y ha salvado muchas vidas. Eso, eso también es contribuir a la
paz.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres estem molt d‘acord amb aquesta moció i el seu plantejament.
Poc podem afegir ja que està força desenvolupada, i amb una bona explicació. Pel
nostre grup aquest és un bon punt de partida per tal que la nostra societat avali les
tesis de la no violència.
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Conscients de la importància de les decisions en l‘àmbit municipal per enfortir la
democràcia, els valors que faciliten una bona convivència, entenem que la
construcció de la pau, en l‘àmbit municipal, ha de fonamentar-se en polítiques
públiques que afavoreixin la cohesió social, la solidaritat i la gestió no violenta dels
conflictes.
Pel que fa al tema educatiu, és molt important l‘educació per la pau. Tot i que els
currículums escolars avancen cap a valors de convivència, de cohesió social i la
defensa dels drets humans, encara mostren tics de la cultura de la defensa,
plasmats en la concepció negativa del conflicte, el sentit de la obediència i les
mancances en la perspectiva de gènere, l‘objectiu d‘aquesta educació militaritzada
és que acceptem l‘existència de l‘exèrcit, la despesa militar o el comerç d‘armes
com una part de les nostres vides.
Hi ha una voluntat de normalitzar el bel·licisme que és present en les armes de
joguina, els videojocs, o els esdeveniments com el Saló de la Infància, el Saló de
l‘Ensenyament i la Festa del Cel, que pretenen naturalitzar les realitats militars. La
pau va més enllà de l‘absència de guerra, la pau està estretament lligada amb la
solidaritat, el respecte pels drets humans, la consideració pel medi ambient o el
feminisme.
Votarem a favor d‘aquesta moció.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, nosotros de verdad celebramos que la CUP reivindique la cultura de la paz
y la no violencia. Confiamos también en que estos principios los predique también
ante sus simpatizantes, en algunos actos dónde vemos que a veces se pasa de
cierta violencia.
Mire, por ello votaremos con entusiasmo los puntos 1 al 4. Los votaremos a favor y
nos gusta particularmente el punto 3 porqué es el más concreto de las políticas
municipales. Esperamos que el departamento de cooperación tome nota y priorice
sus recursos para apoyar a las poblaciones civiles en países en guerra o posguerra.
En el acuerdo 8 también votaremos a favor porqué de hecho ya se está haciendo.
En el resto votaremos en contra. Acuerdo 5: es probable que en alguno de ellos se
ha retirado alguna cosa porqué parece ser que han hecho alguna enmienda y
demás. En cualquier caso si fuera así me lo comenta para que podamos rectificar.
En el acuerdo 5 no sabemos a qué simbología militar se refiere en las instalaciones
municipales y espacios públicos de Hospitalet, y con qué finalidad hay que retirarlo.
Para evitar arbitrariedades votaremos que no.
Acuerdo 6, votamos no porqué nos parece un sinsentido negar sistemáticamente la
concesión de licencias de la ocupación de la vía pública o de equipamientos
municipales por cuestiones ideológicas. ¿Esto lo habían retirado o no al final? ¿No?
¿Sigue estando no? Por tanto seguimos pensando lo mismo. Mire y sobre las
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organizaciones paramilitares, pues no se preocupe. La Constitución Española lo
dice en su artículo 22.5, se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter
paramilitar. Creo que eso está blindado.
El acuerdo 7 votamos en contra, porqué aparte de restringir al ejército, restringe
elementos de cierta raigambre social como los miqueletes, los trabucaires. Y no son
organizaciones paramilitares. Están ahí. Tienen un cierto arraigo social y fíjese que
lo digo yo. Para que vea que no estamos en contra de todo lo que huele a según
qué cosa, aunque algunos parece ser que sí.
Mire, creemos en una sociedad plural en la que se respete la libertad de todos
aunque hagan cosas que no nos gusten. Creemos en una sociedad libre, que se
respete la libertad de todos aunque a veces no todas las cosas que hacen nos
gustan, siempre y cuando obviamente no restrinjan la libertad de los demás.
El acuerdo número 9 también tenemos que votar en contra. El problema… ¿qué
problema tienen con que los ejércitos y los cuerpos de seguridad impartan
formación? Si lo han hecho toda la vida. Siempre que esa formación que impartan
se circunscriba a lo que tiene que circunscribirse, no van a hacer apología
obviamente muchas veces en estos salones de la guerra ni creo yo que en algún
momento están impartiendo cosas que no estén dentro de la ley y la legalidad.
Por tanto, esas manías obsesivas que tienen con eliminar y quitar de en medio al
ejército. Vamos a ver, eliminemos al ejército a ver qué pasa, a ver quién nos va a
proteger. Imagínese usted aquí que quieren invadirnos esta gente de ISIS. Alguien
tendrá que, en un momento dado, dar la cara para defender muchas cuestiones. Y
obviamente los ejércitos tienen que estar armados. Necesariamente, porqué sino
oiga, si usted les da unos cuantos pasteles, pues seguramente van a ser poco
efectivos, unas fuerzas de pasteles, mire compartan ustedes, que entran, que
vienen, venga, les tiramos pasteles, no, tienen que tener armas.
Obviamente hay que ir a la cultura de cierta desmilitarización. De alguna manera
hay que ir pensando que el mundo cada día tiene que ser más pacífico, que hay
más cultura y que obviamente hay que evitar el enfrentamiento armado, la lucha y
todo lo que está pasando, porqué la sociedad y los humanos somos cómo somos y
al final tendemos a enfrentarnos. Por lo tanto, hacen falta los ejércitos para que de
una manera nos defiendan de quien quiera abusar de los derechos y de las
libertades de alguien, porqué no están solamente para lo que algunos piensan.
Están para hacer muchas cosas que hace falta que se hagan. Porqué cuando
alguien quiere entrar en tu terreno, y tú crees que tienes una libertad y quieren
coartarla porqué su idea es lo que va a prevalecer en función de la fuerza que
tengan, alguien tendrá que estar dispuesto a defender otras ideas, otras formas de
vida y demás. Por lo tanto los ejércitos son necesarios.
Sí estoy de acuerdo, por eso al principio he votado algunas cosas a favor, en que
hay que ir a la cultura de la paz, que las civilizaciones cada día se entiendan más,
que se hable, al convenio, a hablar, a que la ONU, eso que nos representa a todos,
pues vaya introduciendo esa cultura, el debate, la cultura de la no agresión. Pero
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mientras eso no ocurra y los humanos sigamos siendo, sigamos teniendo las
miserias que tenemos, obviamente se necesitan los ejércitos y lo que hay que hacer
evidentemente, pues si los tenemos, es dotarlos de lo que necesiten para defender
las causas que tengan que defender. Por lo tanto no podemos entrar…
Y luego cuando se habla de la objeción fiscal. ¿La vamos a hacer a la carta? ¿Cada
uno va a tener la objeción fiscal que quiera? Yo no le pago al Ayuntamiento porqué
no me gusta la cara del Sr. Belver. Yo no le pago a tal sitio… hago una objeción: yo
no le pago a la hacienda tal porqué tal. No mire, oiga, al final hay una ley y la ley te
obliga a pagar impuestos y te obliga a… y la objeción fiscal, hombre, la objeción de
conciencia está muy bien pero cuando se trata de dinero, que es de todos, y que
contribuye al erario público de todos, obviamente no hay que hacer objeción fiscal
porqué sino tendríamos que hacerla a la carta. A mí no me gusta este, pues no
pago, hago objeción fiscal. No, no, esto es una barbaridad. Sinceramente.
Por lo tanto, estando de acuerdo en el fondo, creo que aquí hay muchos artículos o
acuerdos que son absolutamente imposibles, tal como yo veo las cosas, de votar a
favor.
En cambio estamos encantados de que la CUP trabaje por la cultura de la paz.
Siempre nos va a encontrar ahí. Pero hay que acotar terrenos. Creo que ha
quedado claro mi posicionamiento en cuanto a todos los puntos. Si falta alguno…
creo que he votado en todos. Vamos, se lo concreto: del 1 al 4 todos, el 8 también y
el resto en contra.
Así no hay…Y ya le digo: bienvenido al camino de la paz. Ojalá hagamos todos
pedagogía para que este mundo no haya nunca una guerra. Pero como
desgraciadamente las miserias humanas no nos van a permitir que lleguemos hasta
ese punto, que sería deseable, mientras tanto tenemos que tener ejércitos y
obviamente tienen que estar armados.
En cuanto a la venta de armas, también tiene razón. Hay que evitar que se haga un
uso, bueno, de que haya gente, los cárteles, que estén vendiendo armas a gente
que lo que hacen es hacer mucho daño por ahí. Eso sí que hay que controlarlo y
hablar con esos cárteles, esa mala gente que hace negocio con las armas, para
metérselas a pueblos que están muy mal y que ahí salga terrorismo, etc., etc., etc.
Por ahí estamos de acuerdo y eso sí que creo que hay que evitarlo.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Sí és que no... No és fàcil. Aviam. Nosaltres tot el que
sigui poder impulsar una determinada societat cap a una refermança de determinats
valors, i valors fonamentats en la convivència, en tot allò que significa, i alguna part
l‘expressa a la moció que ens presenta CUP-PA, la cultura de la pau i de la no
violència, nosaltres evidentment ens mostrarem d‘acord.
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Dit això, després en el desenvolupament de la moció, i especialment no tan en la
part expositiva, sinó en la part dispositiva, jo crec que hi ha tota una barreja de
diferents qüestions que crec que donen alguns matisos a la moció que ens fan
també, com han fet altres grups, votar-la de manera separada.
Nosaltres, des del Partit Socialista, nosaltres ens identificaríem com a pacífics, i
segurament no com a pacifistes. Per tant, dit això, i a partir d‘aquí, i entenent que
desenvolupar una bona cultura de la pau, una bona cultura de la no violència i tenint
clar que segurament un dels objectius seria que no existís cap arma en el món i que
per tant tenir una utopia, aquesta com d‘altres, és bo, però és bo tenir aquesta
utopia per saber cap on has d‘anar, no necessàriament per pensar que
permanentment estàs arribant a ella. I per tant, com malauradament la societat és la
que és, i hem d‘anar cap aquella utopia però malauradament encara ens queda
molt lluny, nosaltres faríem una votació també segmentada en que votaríem
favorablement el punt 1, 2 i 8 i votaríem en contra de la resta.
En el punt 3, només una apreciació, votem en contra del punt 3, que parla de donar
suport a les ONG o als programes de cooperació que vagin diu: ―prioritzar com a
criteri les ajudes a poblacions civils de països en guerra o postguerra i prioritzar
aquest criteri a l‘hora de sufragar projectes de cooperació‖.
Des de fa molts anys, les entitats de cooperació que participen i que presenten
projectes per ser subvencionats en aquest Ajuntament, són entre elles les que
decideixen com es destinen els recursos. Per tant, això, a part de contradir altres
posicions d‘altres, diguéssim que a la nostra posició, creiem que han de continuar
sent elles qui decideixin a què destinen els recursos que hi ha disponibles per a
aquest àmbit de cooperació. Per tant, per això és el motiu de votar contra aquest, la
qual cosa no vol dir que siguin aquestes mateixes entitats les que prioritzin aquests
criteris.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Aviam, un parell de consideracions prèvies abans d‘entrar a respondre una
mica, no a tot, ni molt menys.
En primer lloc, s‘ha fet una afirmació i ens agradaria que ens concretessin
exactament on s‘ha vist això. S‘ha fet una afirmació o una... com a mínim s‘ha
deixat caure. I ens agradaria saber a quin acte de la CUP-PA de l‘Hospitalet, clar
perquè... s‘han practicat o s‘han vist practicar accions violentes per un altre grup
municipal, que ens deia que havíem de tenir molta cura amb les accions o amb les
actituds violentes als nostres... suposo que deia, i espero que s‘equivoqués, als
nostres actes. Bé, ens agradaria que ens expliquessin en quin acte concretament,
membres d‘aquest projecte polític municipal, la CUP-PA de l‘Hospitalet, han
practicat accions o han tingut actituds violentes en contra d‘algú.
En segon lloc, i també així com per centrar una mica el debat ens agradaria que
tornéssim a llegir... són llargs, són dotze els acords que plantegem amb la moció
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però creiem i hem estat revisant, ho parlava també amb el grup de la meva dreta,
creiem que en cap dels dotze acords parlem, és que ni una lletra, sobre la
desaparició de cossos de seguretat o dels exèrcits, dels d‘aquí o els d‘allà, diria, jo
diria que la redacció dels dotze acords, no hi ha cap afirmació sobre la desaparició
que ha anat sortint a les diferents intervencions de la resta de grups, com
arguments per votar en contra de determinats acords. Bé, doncs tranquils i
tranquil·les. No. A cap dels dotze. Per si no els heu pogut llegit, a cap dels dotze
acords hi ha cap afirmació sobre la voluntat de que desapareguin els cossos de
seguretat. Seria un altre debat sobre els cossos de seguretat o els exèrcits.
Bé. Amb aquestes dues premisses podem comentar un parell de coses. Per a
nosaltres potser el què és realment important és que la nostra concepció, és que no
creiem que hagin de ser els cossos de seguretat, o els exèrcits, qui entri a les
escoles a ensenyar res. Ni valors de convivència ni res. Creiem que existeixen
molts altres professionals, moltíssimes professionals ultra preparades en qualsevol
dels àmbits que tots els grups municipals han comentat, que puguin complir
perfectament aquestes funcions dins dels centres educatius. Qualsevol. Qualsevol
de les funcions que hem dit aquí, pràcticament d‘ONGs, que compleixen els cossos
de seguretat i els exèrcits quan entren a les escoles, les poden complir molts altres
professionals d‘aquests àmbits. Llavors és absolutament innecessari que siguin els
cossos de seguretat i l‘exèrcit qui entri a les escoles a ensenyar res. Això és el què
vol dir la moció.
I simplement, quan parlem d‘exèrcit, és per parlar de no violència. Quan parlem de
pau, la pau porta associada per a nosaltres, indissolublement, el concepte de no
violència. Per tant, també a la moció, parlem d‘exèrcit perquè exèrcit i no violència
per a nosaltres és un oxímoron. És impossible en una mateixa frase, per a
nosaltres, parlar d‘exèrcit i no violència. Per tant, per això fem les propostes que
fem sobre cultura de la defensa, exèrcit o cossos de seguretat.
Perquè sinó arribaríem al final a defensar que entri a les escoles a explicar–nos,
convivència, i no sé quants altres conceptes que han anat sortint, podríem arribar
fins el punt que entressin cossos de seguretat o exèrcit, entressin a les nostres
escoles a parlar-nos de pau. Podria passar. I seria bastant ridícul, creiem, segons
nosaltres. Seria bastant ridícul que un cos, que cossos de seguretat o exèrcits
entressin a les escoles dels nostres infants a parlar-nos de pau. Per a nosaltres això
és una contradicció en sí mateixa. Per això, el què no volem és que aquestes
institucions entrin, sobretot, que no entrin a les nostres escoles. Gràcies.
A continuació l‘Alcaldessa obre un segon torn d‘intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sr. Christian, yo la verdad es que igual me he explicado mal. En cualquier
caso si usted ha entendido que yo me refería a usted o al grupo de aquí, no ha sido
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mi intención. No me refería a usted. Yo a usted le conozco y creo que es una
persona pacífica y con buen tarannà. Y además tengo también una relación con
usted bastante importante y no observo en usted esa actitud, por supuesto que no.
Ya estamos. A ver... oiga llame la atención que se ríen. Llámenle. Solo a mí.
En cualquier caso, nada que hablar respecto a usted ni a los grupos que aquí están
en esta ciudad. Yo me refería en cuanto a los ejércitos y tal. Mire, aquí sí que es
verdad que hay gente que se identificaba como gente de la CUP y esto para mí es
violencia. Lo ve. Esto es violencia. No son ustedes. Sí. Esto es violencia para mí.
Por lo tanto, bienvenidos al club. Si yo lo que quiero es que ustedes hagan esta
pedagogía. Si es que estoy encantado, de verdad. Pero tengo que decirlo. Que
evidentemente también tienen que aplicarse el cuento. Igual nosotros también a
veces. Todo el mundo a veces tiene un momento donde a lo mejor pasa una raya,
pero en cualquier caso le decía y estaba satisfecho por qué ustedes hicieran estas
propuestas porqué estamos de acuerdo.
Mire, esto también es violencia. No digo que lo hayan hecho ustedes pero fíjese.
No, pero en cualquier caso se identifica con lo que se identifica. Y mucho menos
usted y su gente. Y mire, y los ejércitos tienen que existir… los ejércitos porqué
fíjese qué fotografías hay aquí. ¿Quién defiende de esta gente de ISIS, a estas
chicas, con lo que ha pasado? Hacen falta los ejércitos. Bueno, claro que hacen
falta.
Ustedes, seguramente, si los dejaran, lo que les pide el cuerpo es que
desaparecieran los ejércitos. Les pide el cuerpo eso y nosotros creemos que no,
que tienen que haber ejércitos. Tampoco pasa nada. Son dos formas distintas de
ver las cosas.
Pero eso sí, y se lo he recalcado hasta la saciedad: estoy encantado con que
ustedes hayan presentado esta moción, que ustedes hagan esta apología de la
cultura de la paz y demás.
Y a partir de aquí, le digo otra vez: si usted ha entendido que yo me refería a usted
o alguna persona de las que le rodean a usted, que yo más o menos conozco, creo
que son gente muy pacífica y vamos con la que estoy encantado de tener cierta
amistad. Por lo tanto, no se dé por aludido porqué no iba por ahí.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Jo, a diferència de l‘altre portaveu que diu que tenim una relació important. Bé,
tenim una relació. Ens trobem de tant en tant en l‘exercici de la nostra tasca o feina,
i fins aquí. Vull dir, jo potser no diria tant.
A diferència d‘aquest altre portaveu, jo entenc que les meves opinions personals no
interessen gaire a la resta de gent que és present en el Ple, per tant jo no donaré
les meves opinions personals sobre l‘exèrcit o sobre els cossos de seguretat.
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I el què no acabo d‘entendre encara, després de la seva resposta, és que fa traient
aquestes fotos. O sigui, si aquestes fotos no tenen res a veure, ni amb mi, ni amb
els companys i companyes que estan al voltant nostre, ni amb ningú que tingui a
veure amb el grup municipal de l‘Hospitalet, ni tenen res a veure amb cap dels
punts de la moció que presentem, a què ve presentar, treure aquestes fotos.
Bé, això té un nom. Té un nom. Ja li he dit abans. No ho tornaré a repetir.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sr. Christian, que usted y yo nos veamos y nos saludemos, y que nos saludemos
con cordialidad, a mí me hace pensar… y yo puedo expresar lo que yo quiera. Y si
yo quiero pensar que usted es una buena persona, pues me da la gana de
expresarlo aquí, y a usted si no le gusta, pues mire piense lo que quiera. ¿Pero
usted me va coartar a mí que yo diga, que yo piense que usted es una buena
persona? ¿Porqué? Puedo dar mi opinión.
En cuanto a las fotografías, tienen que ver con ustedes porqué los que estaban
asediando ahí, muchos de ellos, eran de la CUP. Y no me refería a usted
concretamente, ni a la gente con la que yo, a usted, le veo.
Por lo tanto, lo reitero otra vez, yo creo que era conveniente que lo dijera y le he
dicho que bienvenido al club y demás. No le he retraído nada a usted,
personalmente. Y usted se da por aludido por qué le da la gana.
Oiga, yo sigo opinando, y se lo vuelvo a repetir, y puedo decirlo y expresarlo en el
Pleno, que usted, para mí, es una persona de paz. ¿Le molesta que lo diga? Pues
no lo voy a retirar por qué es lo que pienso.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Dit això, hemos finalizado la moción número 30. Queden aprovats els punts
1, 2 i 8. I queden rebutjats la resta de punts de la moció.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 30; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 30.- PER A LA DECLARACIÓ DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
MUNICIPI DE CULTURA DE PAU.
La construcció d‘una cultura de pau és una les tasques fonamentals per construir un
món més equitatiu i més just. D‘acord amb la Declaració sobre una Cultura de Pau,
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aprovada per l‘Assemblea General de les Nacions Unides l‘any 1999: "una cultura
de pau és un conjunt de valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de vida‖.
Les ciutats de tots els països han d'actuar, des de la seva dimensió local, com a
plataformes d'experimentació i consolidació d'una ciutadania democràtica plena. Els
ajuntaments tenen l‘obligació deontològica de ser promotores d'una convivència
pacífica mitjançant la formació en valors ètics i cívics, el respecte a la pluralitat de
les diverses formes possibles de govern i l'estímul d'uns mecanismes representatius
i participatius de qualitat.
La ciutat promourà, per tant, l'educació en la diversitat per a la comprensió, la
cooperació solidària internacional i la pau al món. Una ciutat educadora fomentarà
el diàleg entre generacions no únicament com a fórmula de convivència pacífica,
sinó com a cerca de projectes comuns i compartits entre grups de persones d'edats
diferents.
Atès que els valors de ser una Ciutat Educadora impliquen creure en l'educació
com a eina imprescindible per a formar els infants com persones lliures des de
l'autonomia, l'esperit crític, l‘empatia, la solidaritat, el diàleg, la pau, la tolerància i el
respecte als drets humans.
En aquest context de formació i educació en els valors de la pau i la seva cultura,
l‘exèrcit s‘ha apropiat d‘un llenguatge que parla de defensa, de pau, de solidaritat o
de seguretat, i ―fa seus‖ aquests conceptes. La cultura de la defensa contraposada
a la cultura de la solidaritat que, des de l‘educació de les persones, treballa per al
seu desenvolupament en el respecte als Drets Humans.
Els militars han entrat així en àrees pròpies de les ONG i, fins i tot, semblen dur a
terme tasques educatives. Des de la seva professionalització, l‘exèrcit espanyol ha
dut a terme una campanya d‘inserció en els espais educatius, formals i no formals.
Les tècniques de propaganda emprades per a difondre una imatge positiva pròpia
han canviat al llarg dels anys. En els últims temps, i des que el servei militar va
deixar de ser obligatori, aquestes tècniques han utilitzat altres canals -com
l‘educació- i s‘han adreçat a altres públics, com ara els infants i els joves.
Els exèrcits segueixen una tendència de diversificació de tasques que fa que àmbits
que podrien ser exclusivament civils, com la recerca científica o l‘acció humanitària,
estiguin militaritzats.
Arribats a aquest punt, com a ciutadanes i ciutadans de l‘Hospitalet de Llobregat,
ciutat educadora, però també com a societat civil defensora d‘una cultura de la pau,
cal que ens plantegem una sèrie de qüestions:
-

Els valors que transmeten les institucions militars —l'obediència, la
disciplina, el patriarcat, l'androcentrisme o el recurs a la violència—
contradiuen els valors vertebrals que han de regir l'educació del jovent:
autonomia, esperit crític, responsabilitat, empatia, diàleg o solidaritat.
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-

L'exèrcit espanyol, amb la seva presència als espais educatius, potencia
l'eufemística ―cultura de la defensa‖ i ―l'esperit militar‖ entre la joventut per
millorar la seva deteriorada imatge pública i pal·liar les actuals dificultats de
reclutament.

-

El Ministeri de Defensa desenvolupa una propaganda enganyosa, de la qual
es desprèn una imatge idíl·lica de la vida militar, edulcorant el paper de les
forces armades espanyoles en els conflictes bèl·lics. L'exèrcit es presenta
gairebé com una ONG d'ajuda humanitària, la qual cosa oculta el seu rol de
defensa d'interessos més espuris.

-

La flagrant contradicció que suposa transmetre esquemes militars com a
solució als problemes que afecten les nostres societats, en un context on la
seguretat humana s'hauria de mesurar amb indicadors de sanitat, seguretat
alimentària, accés al treball, respecte als drets humans, conservació del
medi natural i dret a l'educació.

Atesa la imperiosa necessitat de Pau que tenen molts països d‘arreu el món, que
pateixen conflictes armats enquistats en el temps, sense que la comunitat
internacional sigui capaç de trobar-hi solucions.
Atesa la necessitat de promoure des de la mateixa base educativa, des dels propis
municipis, una veritable i ferma cultura de la Pau i la Solidaritat, amb aquesta moció
volem reactivar a la ciutat l‘esperit i contingut de diverses campanyes com serien:
‗Desmilitaritzem l‘Educació‘, que compta amb el suport de gairebé mig centenar
d‘entitats de tota Catalunya. O, la campanya impulsada a l‘any 1998 des de
FundiPau: ―Escoles Objectores‖ i que des de llavors van subscriure més d‘un
centenar d‘escoles de tota Catalunya. (més informació als documents annexes).
Vist tot això, des del Grup Municipal CUP-Poble Actiu proposem al Ple l‘adopció
dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‘acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
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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.- Declarar l‘Hospitalet de Llobregat municipi de Cultura de Pau.
Institucionalitzant oficialment la celebració dels dies 30 de gener, Dia Mundial
contra la Violència, i 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGON amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots 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.- Assumir un paper actiu en la difusió de la Cultura de la Pau, difonent i
divulgant els diversos aspectes que la conformen a través de declaracions
institucionals en favor de la cultura de la pau (a favor del desarmament, contra
els conflictes armats i la venda d‘armes) i donant suport a activitats específiques
sobre aquestes qüestions, com ara: cursos, xerrades i exposicions a favors de
la pau i la no violència.
c) Ha estat rebutjat l’acord TERCER amb 16 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; i del representant de la
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CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
TERCER. Donar suport a aquelles entitats o ONGs que impulsin iniciatives per
ajudar les poblacions civils de països en guerra o postguerra i prioritzar aquest
criteri aleshores de sufragar projectes de cooperació internacional des de
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet.
d) Ha estat rebutjat l’acord QUART amb 14 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 13 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Participar activament en les xarxes internacionals que aposten per a
la promoció i defensa dels Drets Humans i la construcció de la Pau. I Donar
suport i adherir-se a les diverses campanyes locals, nacionals, estatals i
internacionals que afavoreixin el desarmament i la desmilitarització.
e) Ha estat rebutjat l’acord CINQUÈ amb 18 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
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literalment diu:
CINQUÈ.- Retirar de les instal·lacions municipals i de l'espai públic la
simbologia militar.
f)

Ha estat rebutjat l’acord SISÈ amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; amb 8 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
SISÈ.- Instar als responsables municipals oportuns a no cedir cap instal·lació
municipal o via pública per a actes de l‘exèrcit o organitzacions paramilitars.

g) Ha estat rebutjat l’acord SETÈ amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; amb 8 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
SETÈ.- No organitzar, promoure o assistir, a títol institucional, a actes de caire
militar o paramilitar sense perjudici que la representació municipal recau dintre
de les competències de Alcaldia.
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h) Ha estat aprovat l’acord VUITÈ amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
VUITÈ.- Instar al Departament d‘Ensenyament la inclusió i el tractament efectiu
de la cultura de la pau i la no violència, i els temes relacionats, als currículums
educatius i al PEC de cada centre.

i)

Ha estat rebutjat l’acord NOVÈ amb 20 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 6 vots a favor
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
NOVÈ.- Instar al Departament d‘Ensenyament per a què no realitzi cap activitat
formativa als centres educatius amb la presència d‘armes, ni l'organització de
fires i salons d'ensenyament o formació professional amb la presència de
l'exèrcit espanyol o dels cossos i forces de seguretat de l‘Estat o la Generalitat.

j)

Ha estat rebutjat l’acord DESÈ amb 18 vots en contra 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 de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; 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:
DESÈ.- Fomentar que els centres educatius de la ciutat s'adhereixin a la
campanya ‗Desmilitaritzem l'Educació‘, mitjançant la difusió del contingut de la
mateixa i posant a disposició de tots els centres educatius del municipi recursos
educatius (llibres, programacions, recursos audiovisuals) que fomentin i treballin
la pau i la no violència.
k) Ha estat rebutjat l’acord ONZÈ amb 18 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
ONZÈ.- Recuperar el contingut de la campanya d'escoles objectores i la
promoció de l'objecció fiscal amb les despeses militars, des dels mitjans propis
amb els quals compta aquesta institució.
l)

Ha estat rebutjat l’acord DOTZÈ 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
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Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 9 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‘ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; 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:
DOTZÈ- Donar trasllat dels acords adoptats a la Federació d‘AA.VV. de
l‘Hospitalet, a l‘equip directiu i a les AMPAs de les escoles i els instituts de la
ciutat, a la Subdelegación del Gobierno en Catalunya, al Ministerio de Defensa,
així com al Departament d‘Interior de la Generalitat de Catalunya.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‘Ajuntament, amb el següent text literal.
La construcció d‘una cultura de pau és una les tasques fonamentals per construir un
món més equitatiu i més just. D‘acord amb la Declaració sobre una Cultura de Pau,
aprovada per l‘Assemblea General de les Nacions Unides l‘any 1999: "una cultura
de pau és un conjunt de valors, actituds, tradicions, comportaments i estils de vida‖.
Les ciutats de tots els països han d'actuar, des de la seva dimensió local, com a
plataformes d'experimentació i consolidació d'una ciutadania democràtica plena. Els
ajuntaments tenen l‘obligació deontològica de ser promotores d'una convivència
pacífica mitjançant la formació en valors ètics i cívics, el respecte a la pluralitat de
les diverses formes possibles de govern i l'estímul d'uns mecanismes representatius
i participatius de qualitat.
La ciutat promourà, per tant, l'educació en la diversitat per a la comprensió, la
cooperació solidària internacional i la pau al món. Una ciutat educadora fomentarà
el diàleg entre generacions no únicament com a fórmula de convivència pacífica,
sinó com a cerca de projectes comuns i compartits entre grups de persones d'edats
diferents.
Atès que els valors de ser una Ciutat Educadora impliquen creure en l'educació
com a eina imprescindible per a formar els infants com persones lliures des de
l'autonomia, l'esperit crític, l‘empatia, la solidaritat, el diàleg, la pau, la tolerància i el
respecte als drets humans.
En aquest context de formació i educació en els valors de la pau i la seva cultura,
l‘exèrcit s‘ha apropiat d‘un llenguatge que parla de defensa, de pau, de solidaritat o
de seguretat, i ―fa seus‖ aquests conceptes. La cultura de la defensa contraposada
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a la cultura de la solidaritat que, des de l‘educació de les persones, treballa per al
seu desenvolupament en el respecte als Drets Humans.
Els militars han entrat així en àrees pròpies de les ONG i, fins i tot, semblen dur a
terme tasques educatives. Des de la seva professionalització, l‘exèrcit espanyol ha
dut a terme una campanya d‘inserció en els espais educatius, formals i no formals.
Les tècniques de propaganda emprades per a difondre una imatge positiva pròpia
han canviat al llarg dels anys. En els últims temps, i des que el servei militar va
deixar de ser obligatori, aquestes tècniques han utilitzat altres canals -com
l‘educació- i s‘han adreçat a altres públics, com ara els infants i els joves.
Els exèrcits segueixen una tendència de diversificació de tasques que fa que àmbits
que podrien ser exclusivament civils, com la recerca científica o l‘acció humanitària,
estiguin militaritzats.
Arribats a aquest punt, com a ciutadanes i ciutadans de l‘Hospitalet de Llobregat,
ciutat educadora, però també com a societat civil defensora d‘una cultura de la pau,
cal que ens plantegem una sèrie de qüestions:
Els valors que transmeten les institucions militars —l'obediència, la
disciplina, el patriarcat, l'androcentrisme o el recurs a la violència— contradiuen els
valors vertebrals que han de regir l'educació del jovent: autonomia, esperit crític,
responsabilitat, empatia, diàleg o solidaritat.
L'exèrcit espanyol, amb la seva presència als espais educatius, potencia
l'eufemística ―cultura de la defensa‖ i ―l'esperit militar‖ entre la joventut per millorar la
seva deteriorada imatge pública i pal•liar les actuals dificultats de reclutament.
El Ministeri de Defensa desenvolupa una propaganda enganyosa, de la qual
es desprèn una imatge idíl•lica de la vida militar, edulcorant el paper de les forces
armades espanyoles en els conflictes bèl•lics. L'exèrcit es presenta gairebé com
una ONG d'ajuda humanitària, la qual cosa oculta el seu rol de defensa d'interessos
més espuris.
La flagrant contradicció que suposa transmetre esquemes militars com a
solució als problemes que afecten les nostres societats, en un context on la
seguretat humana s'hauria de mesurar amb indicadors de sanitat, seguretat
alimentària, accés al treball, respecte als drets humans, conservació del medi
natural i dret a l'educació.
Atesa la imperiosa necessitat de Pau que tenen molts països d‘arreu el món, que
pateixen conflictes armats enquistats en el temps, sense que la comunitat
internacional sigui capaç de trobar-hi solucions.
Atesa la necessitat de promoure des de la mateixa base educativa, des dels propis
municipis, una veritable i ferma cultura de la Pau i la Solidaritat, amb aquesta moció
volem reactivar a la ciutat l‘esperit i contingut de diverses campanyes com serien:
‗Desmilitaritzem l‘Educació‘, que compta amb el suport de gairebé mig centenar
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d‘entitats de tota Catalunya. O, la campanya impulsada a l‘any 1998 des de
FundiPau: ―Escoles Objectores‖ i que des de llavors van subscriure més d‘un
centenar d‘escoles de tota Catalunya. (més informació als documents annexes).
Vist tot això, des del Grup Municipal CUP-Poble Actiu proposem al Ple l‘adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Declarar l‘Hospitalet de Llobregat municipi de Cultura de Pau.
Institucionalitzant oficialment la celebració dels dies 30 de gener, Dia Mundial contra
la Violència, i 21 de setembre, Dia Internacional de la Pau.
SEGON.- Assumir un paper actiu en la difusió de la Cultura de la Pau, difonent i
divulgant els diversos aspectes que la conformen a través de declaracions
institucionals en favor de la cultura de la pau (a favor del desarmament, contra els
conflictes armats i la venda d‘armes) i donant suport a activitats específiques sobre
aquestes qüestions, com ara: cursos, xerrades i exposicions a favors de la pau i la
no violència.
TERCER. Instar al Departament d‘Ensenyament la inclusió i el tractament efectiu de
la cultura de la pau i la no violència, i els temes relacionats, als currículums
educatius i al PEC de cada centre.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

CIUTADANS


En relació amb el pregunta formulada per instància, pel regidor del grup polític
municipal Ciutadans, Sr. Jesús Martín González, RGE número 58565, de 20
d‘octubre de 2016, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez,
que literalment diu:
―Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‘Entrada
d‘aquest Ajuntament, amb número 58.565 i data 20 d‘octubre de 2016 i, segons
el que disposa l‘article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es
contesti en el Ple del dia 22 de novembre de 2016, en relació a la previsió de les
actuacions en el solar de c. Aprestadora i c. Amadeu Torner, i de la que havíem
demanat un ajornament, informar-los que està prevista l'edificació d'una
residència assistida a l'espera que el Departament de Benestar reservi la
dotació pressupostària necessària.
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Atentament,‖

ICV-EUiA-PIRATES-E


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de
setembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal d‘ICV-EUiA-PIRATESE, Sr. Ivan Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l‘Alcaldia, Sra. Mari
Garcia-Calvillo, que literalment diu:
―Senyor,
Respecte a la pregunta que veu formular el passat Ple de data 27 de setembre
de 2016 i, segons el que disposa l‘article 55 Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què siguin contestada en el Ple Ordinari del dia 25 d‘octubre de
2016, en relació a ―als estats comptables i el balanç de pèrdues i guanys de
Fira‖.
Per donar resposta a la mateixa, em plau adjuntar-vos informe de la Gerència
Municipal.
Ben atentament,
INFORME
Que s‘emet en relació a la pregunta formulada verbalment al Ple de 27 de
setembre de 2016, per part del senyor Nieto Martínez, del Grup Municipal ICVEUiA-PIRATES-E, sobre els estats comptables i el balanç de pèrdues i guanys
de la Fira de Barcelona, tenint en compte que del contingut de la pregunta oral
es desprèn que la petició s‘ha d‘entendre referida a l‘entitat FIRA 2000, S.A.
S‘informa que la informació es recull a l‘apartat de transparència de la pàgina web
de Fira 2000, S.A., apartat de Transparència: gestió econòmica, comptable,
pressupostària i patrimonial
( http://www.fira2000.org/transparencia/index.html ).
No obstant això, la documentació requerida està a la Gerència Municipal i a
disposició per la seva consulta, d‘acord amb els protocols d‘accés a la
informació municipal establerts en l‘article 11 de Reglament Orgànic del Ple de
l‘Ajuntament de L‘Hospitalet.‖



En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de
novembre de 2016, per la regidora del grup polític municipal d‘ICV-EUiAPIRATES-E, Sra. Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai
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Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
―Respecte a la pregunta formulada al Ple del 22 de novembre de 2016, en
relació al canvi d‘ubicació dels contenidors d‘escombraries del C/. Enric Prat de
la Riba, 210, els informo que tenim preparat l‘informe per lliurar-lo al sol·licitant
del canvi d‘ubicació dels contenidors.
Dit informe recull la informació relativa de la gestió i les accions realitzades
sobre aquest tema.
Per tal d‘obtenir còpia d‘aquest informe, cal formalitzar-ho mitjançant el tràmit de
compareixença.
Atentament,‖


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 22 de novembre
de 2016, per la regidora del grup polític municipal d‘ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Ana González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
―Respecte a la pregunta formulada al Ple del 22 de novembre de 2016, en
relació la neteja i manteniment del C/. Peñíscola, els informo:
Aquest carrer no disposa actualment de servei d‘aiguabatre programat, degut a
que la configuració del carrer i l‘estacionament indegut de cotxes impedeix el
pas del vehicle de neteja, fins el punt de que en nombroses ocasions, quan es
feia aquest servei, la resta del recorregut quedava sense realitzar perquè el
camió no podia continuar el recorregut en el temps programat.
Es va decidir treure el servei programat i establir un servei de neteja amb aigua
a pressió, que es fa amb un vehicle de menor dimensió, a demanda.
Els darrers treballs de neteja d‘herbes als escocells d‘aquest carrer es van
finalitzar el passat dia 11 de novembre. La neteja d‘herbes als escocells es fa
mitjançant plans d‘ocupació, i aquest any s‘ha fet en dos ocasions, al març i al
novembre.
Quant a la recollida d‘aigües del Parc de Can Cluset, està previst augmentar
l‘amplada de la reixa interceptora que hi ha al començament de la rampa que
baixa del parc al C/. Peñíscola, per donar-li major capacitat de recollida i evitar
així que la terra llisqui per la rampa i es dipositi a la vorera. Aquesta actuació es
fa com a part del Projecte ―TREBALLS D'ADEQUACIO I NOVA EXECUCIO
D'EMBORNALS, AIXI COM L'ADEQUACIO DE POUS DE REGISTRE DE
CLAVEGUERAM A LA CIUTAT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT‖, la
contractació del qual es troba actualment en curs (expedient O-06/2016).
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Per últim, sobre l‘adequació del carrer Peñíscola, els lliurarem mitjançant
compareixença l‘estudi realitzat d‘alternatives d‘ordenació urbanística de l‘entorn
del mur de Can Cluset.
Atentament,‖


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de
novembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal d‘ICV-EUiA-PIRATESE, Sr. Ivan 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:
―Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del Ple de data
22/11/2016, i segons el que disposa l‘article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia
20/12/2016 en relació a: L‘encàrrec a La Farga a habilitar l‘espai per a la pista
de gel de l‘any passat, amb un cost de 96.800 euros per activitats lúdiques en
aquestes instal·lacions....
Resposta:
L‘encàrrec que ha rebut la Farga no és per habilitar espai per a la pista de gel.
La pista de gel es munta aquest any pel mateix promotor privat que l‘any passat
assumint ell les obligacions de fer-se càrrec de les despeses que generi el
funcionament de l‘esmentada pista segons el contracte subscrit amb La Farga,
Gestió d‘Equipaments Municipals, S.A.
El que ha fet l‘Ajuntament és definir un projecte d‘activitats lúdiques infantils i
familiars a l‘espai que no ocupa la pista de gel, i és l‘organització d‘aquestes
activitats les que s‘han encarregat a La Farga. Tanmateix l‘Ajuntament
determina que tot l‘espai Farga durant el període nadalenc estigui sota el
―paraigües conceptual‖ de Kaliu Park i així s‘ha fet saber al promotor privat de la
pista de gel.
Pel que fa el tema de la petjada ecològica, no tenim la capacitat tècnica des de
la Farga d‘emetre cap informe.
Ben atentament,‖
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ERC


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de
novembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal d‘ERC, Sr. Antoni
García i Acero, 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 formulada al Ple del 22 de novembre de 2016, en
relació a la contracta de neteja viària, els informo:
Amb data 12 de desembre de 2016 es va mantenir una reunió amb els diferents
grups municipals, entre d‘ells ERC-AM, a la qual es va explicar el document
―Anàlisi i mecanismes de control dels serveis de neteja i recollida de residus‖,
que recull els diferents sistemes de control dels serveis de neteja:
-

Certificacions per serveis realitzats.
Serveis no prestats comunicats a l‘Ajuntament, que no es certifiquen.
Serveis no prestats no comunicats a l‘Ajuntament, que no es certifiquen
i, a més es penalitzen.
Serveis prestats amb incompliment de les normes o realització deficient
que es penalitzen.

Atentament,‖
CONVERGÈNCIA I UNIÓ


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de
novembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal de Convergència i
Unió, Sr. Jordi Monrós i Ibañez, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada 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 22 de novembre de 2016, en
relació als contenidors soterrats de la Pl. Europa, els informo:
En l‘actualitat tenim habilitades, encara que fora de servei, dues ubicacions de
contenidors soterrats en l‘àmbit de Pl. Europa:
-

C/. Amadeu Torner amb Plaça Europa: per construcció d‘un bloc de
pisos, la tanca de delimitació d‘obres impedeix recollir els contenidors
soterrats amb seguretat. Es van ubicar contenidors en superfície al juny
passat. Tan bon punt es retiri la tanca d‘obres es tornarà a posar en
servei la instal·lació dels contenidors soterrats.
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-

Plaça Europa 1-3: Des del dia 23/11/2016 està avariat el quadre elèctric.
Restem pendents d‘entrega per part del fabricant de la peça per poder
reparar. Mentrestant s‘han habilitat contenidors en superfície. Quan es
substitueixi el quadre elèctric avariat es tornarà a posar en servei la
instal·lació de contenidors soterrats.

Des de l‘inici de la actual contracta de Neteja tenim set ubicacions de
contenidors soterrats que es van habilitar en previsió de futures necessitats.
Aquestes ubicacions no estan encara activades perquè no són necessàries.
Atentament,‖


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de
novembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal de Convergència i
Unió, Sr. Jordi Monrós i Ibañez, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel regidor de Govern de Participació, Sr. Manuel
Brinquis Pérez, que literalment diu:
―Senyor,
Respecte a la pregunta que veu formular en el Ple de 22 de novembre de 2016
i, segons el que disposa l‘article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 20 de desembre de
2016, en relació a:
―Sobre una subvenció de la Comissió de Festes del Polígon Gornal. En el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona publicat el 20 d‘octubre de 2016, hi
ha un edicte sota el qual es demana a la Comissió de Festes del Polígon Gornal
de l‘Hospitalet el reintegrament de dues subvencions atorgades per part de
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet. En total la Comissió de Festes del Polígon Gornal
ha de retornar més de 30.000 euros. Entenem si no se‘ns diu el contrari, que
quan ja hem arribat a aquest punt d‘haver de publicar aquesta reclamació a
través d‘un edicte al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, és perquè ja
s‘han esgotat d‘altres vies administratives prèvies, perquè aquest import sigui
retornar. Creiem que aquest fet, que al nostre entendre és greu, requereix d‘una
explicació oficial i formal per tal d‘evitar possibles interpretacions
malintencionades, que poca justícia ens farien a tots plegats si no fossin
certes.‖.
Us faig a mans informe explicatiu de la situació de les subvencions de la
Comissió de Festes del Polígon Gornal.
Cordialment,
INFORME sobre la pregunta del Sr. Jordi Monrós, regidor de CiU envers el
reintegrament de dues subvencions atorgades a la Comissió de Festes Gornal.
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1- Subvencions atorgades a l‘entitat ―Comissió de Festes Gornal‖.
En data 30 d‘abril de 2013 l‘Ajuntament de L‘Hospitalet atorga una subvenció a
la comissió de Festes Gornal per un import de 17.000 euros, essent el cost total
del projecte de 21.948,50.
En data 3 de juny de 2014 l‘Ajuntament de L‘Hospitalet atorga una subvenció a
la comissió de Festes del Polígon Gornal per un import de 17.000 euros, essent
el cost total del projecte de 19.000 euros.
2- Auditories
L‘Ajuntament, encarrega que es facin auditories a tots els projectes als quals
s‘han concedit subvenció. Aquest doble control, tècnic i financer de les
justificacions de les subvencions s‘ha establert precisament per garantir la
transparència del procés.
Les auditories realitzades sobres les justificacions corresponents als anys 2013 i
2014 van trobar irregularitats en alguns documents aportats per l‘entitat i per
tant es van emetre certificacions auditades de justificació parcial.
L‘auditor pot detectar, tal com a passat en aquests cas, alguna discrepància o
alguna irregularitat comptable, que els tècnics municipals no han detectat. Si és
així, es demana a l‘entitat que esmeni l‘error o aporti noves factures.
En el cas de les subvencions atorgades a la Comissió de Festes Gornal,
L‘auditor no va acceptar dues factures, una corresponent a la subvenció
atorgada l‘any 2013 i altre corresponent a la subvenció atorgada l‘any 2014, que
l‘entitat havia presentat i havia pagat en efectiu, quan l‘article 7 de la Llei 7/2012
de 29 d‘octubre de prevenció i lluita contra el frau fiscal, estableix que les
factures de mes de 2500 euros es pagaran mitjançant transferència bancària.
3- Expedients de reintegrament.
S‘han incoat dos expedients de reintegrament corresponents als expedients de
concessió dels anys 2013 i 2014:
1.- Concessió mitjançant Acord de Junta de Govern Local U0806/35, de
30/04/2013, import de la subvenció: 17.000,00 EUR, import a reintegrar:
14.221,00 EUR.
2.- Concessió mitjançant Acord de Junta de Govern Local U0806/36, de
03/06/2014, import de la subvenció: 17.000,00 EUR, import a reintegrar:
16.689,84 EUR.
Donat que la notificació en el domicili que figura a l'expedient ha resultat
infructuosa, s‘ha procedit a la publicació el dia 20 d‘octubre de 2016 d‘un Edicte
del Butlletí Oficial de la Província per tal exigir la devolució de les quantitats
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referides anteriorment mitjançant el procediment de constrenyiment, prèvia
liquidació notificada de les mateixes, reclamant al mateix temps els interessos
de demora des del moment del pagament de les subvencions que s'esmenten, a
l'empara del que disposa la normativa reguladora.‖


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de
novembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal de Convergència i
Unió, Sr. Jordi Monrós i Ibañez, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
―Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
22/11/2016, i segons el que disposa l‘article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia
20/12/2016 en relació a: ―... Carril bici de la rambla Marina. A conseqüència
d‘unes obres que s‘estan duent a terme a la Rambla Marina, just a l‘alçada del
Casino del Centre, unes tanques ocupen la vorera deixant només com a zona
de pas pels vianants el carril bici...‖
Resposta:
El nou Pla de Mobilitat Urbana i l‘Ordenança de Mobilitat estableix una nova
visió de la mobilitat en bicicleta que aposta per les xarxes ciclables.
L‘objectiu d‘aquestes xarxes ciclables és que els recorreguts en bicicleta no
s‘hagin de limitar als carrils bici. L‘aposta en la nova planificació i en la
normativa és que els carrils bici no vagin per vorera, sinó per la calçada.
La xarxa ciclable integra totes les vies de la ciutat on la convivència de la
bicicleta i altres modes de transport es possible. D‘acord amb la normativa es
convertiran en zones 30km, 20km i 10km. Per tant la bicicleta es podrà usar de
forma compartida en més del 70% de la xarxa viària de la ciutat.
En aquests moments estem en un període de transició entre el model antic, tot
en carril bici exclusius i majoritàriament per voreres, i el model de xarxa ciclable,
la bicicleta per calçada i amb espais segregats en les vies arterials.
Aquest període de transició portarà la reconversió de la vorera bici de Rambla
Marina i també del carril bici de la Rambla Just Oliveres.
Ben atentament,‖
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CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de
novembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr.
Christian Giménez Márquez, 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:
―Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
22/11/2016, i segons el que disposa l‘article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia
20/12/2016 en relació a: ―... el passat 8 d‘octubre, com que no ens van deixar
preguntar el mes passat, haurem de fer-ho en aquest Ple, al carrer Holanda de
l‘Hospitalet de Llobregat, una família de 8 membres, amb dos menors, va patir
un desnonament amb força, intimidació i violència. Tan, que col·lectius com la
plataforma...‖
Resposta:
El dia 7 d‘octubre, a requeriment d‘un veí de l‘immoble que informava d‘una
ocupació il·legal, una unitat de la Guàrdia Urbana es va presentar al C/
Holanda, 55 baixos. La unitat no va poder comprovar l‘ocupació. La porta del
tipus antiocupació metàl·lica estava degudament tancada. Es va posar cinta
plàstica de la Guàrdia Urbana a la porta.
A primera hora del matí del dia 8 d‘octubre un veí va informar de l‘ocupació de
la vivenda del núm. 55 baixos del C/ Holanda. Es va personar una unitat de la
Guàrdia Urbana que va comprovar que la cinta plàstica de la GU i la porta
antiocupació havien desaparegut. Els ocupants van manifestar que el dia
anterior una persona els hi va llogar la vivenda i els hi va dir que la podien
ocupar aquella mateixa nit i que el dilluns següent legalitzaria la situació.
Preguntats per la localització de la porta metàl·lica antiocupació van manifestar
que la tenien ells dins del seu pati de llums.
Per part de la GU es va comunicar d‘aquest situació als serveis socials
municipals, que va informar que hi havia places lliures per fer l‘acollida
d‘aquesta família.
Aquell mateix matí un representant legal de la propietat, va interposar denúncia
per l‘ocupació il·legal de la vivenda. Posteriorment el servei de Guàrdia urbana
va informar al ocupants de la vivenda d‘aquest fet i que haurien de desallotjar
l‘immoble, ja que en cas contrari se‘ls hi haurien d‘obrir diligències per ocupació
il·legal i per desobediència.
Les diligències per ocupació il·legal d‘immoble es varen lliurar al jutjat
d‘instrucció núm. 4 de l‘Hospitalet amb còpia a la fiscalia.
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Segons informació de l‘àrea de Benestar i Drets socials, els serveis socials
municipals van fer acte de presència. Como la família no es va voler identificar,
no es va poder gestionar ningun tipus de recurs. A més no van voler cap trasllat
a cap alberg municipal. No es va fer cap comunicació al jutjat de guàrdia.
Desconeixem qualsevol tipus posterior d‘actuació judicial.
Ben atentament,‖


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de
novembre de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr.
Christian Giménez Márquez, 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 22 de novembre de 2016, en
relació a la moció aprovada pel Ple, el passat mes d‘octubre de 2015, amb
l‘acord de realització d‘un estudi sobre la viabilitat de la municipalització de
l‘aigua, els informo:
Com bé sabeu, la gestió i distribució de l‘aigua potable no és abast municipal
sinó metropolità. En conseqüència, l‘anàlisi del sistema, així com de les
diferents alternatives o models de gestió també s‘han de fer dins del marc
metropolità i no pas exclusivament municipal.
En el sí del Consell de l‘Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), i en línia amb
el sentit de la moció aprovada en el passat ple del mes d‘octubre de 2015, es va
aprovar la realització d‘un estudi metropolità.
Actualment ens trobem a l‘espera de rebre els resultats que seran presentats al
conjunt dels grups polítics municipals.
Atentament,‖



En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 22 de novembre
de 2016, pel regidor del grup polític municipal CUP-Poble Actiu, Sr. Christian
Giménez Márquez, 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 veu formular en el Ple de 22 de novembre de 2016
i, segons el que disposa l‘article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
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sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 20 de desembre de
2016, en relació a:
―Preguem al govern del PSC que revisi quants edificis, locals o equipaments de
propietat municipal disposem a la ciutat, sense cap tipus de senyalització
externa, placa identificativa, de la propietat municipal, més enllà de la titularitat
de la gestió o de si el servei prestat a l‘equipament és públic o privat. Alguns
exemples podrien ser l‘edifici dels Antics Jutjats de l‘Hospitalet o el Complex
Esportiu Municipal Tennis l‘Hospitalet. Per tant, amb la voluntat de visualitzar i
posar en valor tot aquell patrimoni del que disposa aquesta administració,
propietat de les seves veïnes, preguem al Govern que prengui les mesures
necessàries per tal d‘implementar la col·locació de plaques identificatives de
propietat municipal a l‘entrada dels edificis, equipaments municipals esmentats i
de tots aquells que es trobin en la mateixa situació, abans de finalitzar el
present 2016.‖
Us podem indicar que:
A la nostra ciutat estan senyalitzats amb un cartell aquells edificis que acullen
serveis municipals on s‘indica els serveis i/o entitats que ocupen.
En els cas concret que ens indiquen, l‘edifici dels antics Jutjats no acull cap
servei fins el moment i per tant, aquest no es troba retolat.
Els indiquem que ens donem per assabentats del prec sol·licitat.
Cordialment,‖
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d‘acord amb el que
disposa l‘article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‘han formulat en temps i
forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
18 de novembre i 7 de desembre de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‘Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 65685, de 18 de novembre de 2016
―Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Municipal de Ciutadans a
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet, formula aquesta instància, adreçada a l‘AJUNTAMENT
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DE L‘HOSPITALET, a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple Ordinari
del dia 20 de desembre de 2016.
Exposició de fets:
En relación a quejas de vecinos sobre el servicio de limpieza en la Calle Unió,
paralela con Santa Eulalia, en la Ciutat de la Justícia. Se quejan que el servicio de
barrido con aspirador comienza muy temprano y molesta en su descanso.
Solicita dos cosas:
-

Conocer la totalidad de servicios de limpieza en esta calle y sus horarios.
Adecuar el horario del servicio de limpieza de aspirador al descanso de los
vecinos.‖

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
―Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 65685 y fecha 18 de noviembre de 2016, según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 20 de diciembre
de 2016, en relación a quejas de vecinos sobre el servicio de limpieza en la C/.
Unió, les informo:
La C/ Unió dispone de los siguientes servicios de limpieza:




Barrido manual, por las mañanas, de lunes a domingo (entre C/. Jacint
Verdaguer y C/. Riera Blanca).
Baldeo, por las noches, semanal, los martes.
Barrido mixto (barredora con aspiración) por las mañanas, de lunes a
domingo (entre C/. Pareto y C/. Jacint Verdaguer).

Los horarios generales de inicio de los circuitos de los servicios de mañana son de
lunes a sábado, de 7:35 a 13:30 h., y los domingos y festivos de 6:10 a 12:20 h. En
el tramo de la C/. Unió que cuenta con servicio de barrido mixto, pasa
aproximadamente a las 9 h. de lunes a sábado y a las 7:45 h. los domingos y
festivos. Dada la complejidad del recorrido, del cual adjunto plano, resulta muy
difícil cambiar los horarios, y siempre habrá alguna zona en la que el servicio se
realice a primera hora.
Atentamente,‖
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2.- RGE núm. 65687, de 18 de novembre de 2016
―Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Municipal de Ciutadans a
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet, formula aquesta instància, adreçada a l‘AJUNTAMENT
DE L‘HOSPITALET, a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple Ordinari
del dia 20 de desembre de 2016.
Exposició de fets:
Al final de la calle Peñíscola, en la rampa que da acceso al parque, l más cercana a
Isabel Las Católica, existen problemas de desprendimientos de tierra en momentos
de lluvia, hecho que provoca la dificultad para el paso de peatones cuando llueve.
Solicita:
Conocer qué actuaciones tiene pensado realizar este Gobierno para evitar esta
situación, y si es así, en qué plazo de tiempo.‖

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
―Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 65687 y fecha 18 de noviembre de 2016, según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 20 de diciembre
de 2016, en relación a un problema de arrastre de tierras en C/. Peñíscola, le
informo que está previsto aumentar la anchura de la reja interceptora que hay al
inicio de la rampa que baja del parque de Can Cluset hasta la C/. Peñíscola, para
darle mayor capacidad de recogida y evitar así que la tierra se deslice por la rampa
y se deposite en la acera.
Esta actuación forma parte del proyecto ―TREBALLS D'ADEQUACIÓ I NOVA
EXECUCIÓ D'EMBORNALS, AIXI COM L'ADEQUACIÓ DE POUS DE REGISTRE
DE CLAVEGUERAM A LA CIUTAT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT‖, la
contratación del cual se encuentra actualmente en curso (expedient O-06/2016).
Atentamente,‖

3.- RGE núm. 65691, de 18 de novembre de 2016
―Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Municipal de Ciutadans a
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet, formula aquesta instància, adreçada a l‘AJUNTAMENT
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DE L‘HOSPITALET, a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple Ordinari
del dia 20 de desembre de 2016.
Exposició de fets:
En relación a quejas de vecinos en el barrio de La Florida, en el parque situado en
Avinguda Catalunya 147. Se quejan de problemas de falta de limpieza del espacio
verde situado cerca del parque, lo que origina problemas de ratas en el parque.
Solicita:
Quiero saber con qué frecuencia se realiza el mantenimiento y limpieza del parque
situado en Avinguda Catalunya 147.
Y exigir actuaciones para evitar este problemas de ratas y que nos informen de las
actuaciones que se han realizado para solucionar este problema.‖

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
―Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 65691 y fecha 18 de noviembre de 2016, según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 20 de diciembre
de 2016, en relación a limpieza, mantenimiento y existencia de roedores en el
entorno del parque situado en Av. Catalunya, 147, les informo:
Diariamente se realiza limpieza de la zona de sauló del parque. La zona de caucho
se barre diariamente de lunes a sábado, ambos incluidos. Además los elementos
de juego y la zona de caucho tienen programada limpieza con agua una vez al mes.
Si se detecta por alguno de los servicios la necesidad, se programa una actuación
inmediata de limpieza de cualquiera de las superficies o elementos de juego.
En cuanto a mantenimiento, los elementos de juego se inspeccionan semanalmente
(inspección ocular), mensualmente (inspección funcional), y anualmente
(verificación cumplimiento normativa). En todos los casos, si se detecta alguna
anomalía se genera una incidencia y se aplica el correctivo correspondiente.
En cuanto a control de roedores, desde el Servicio de Salud tienen establecidos en
esta zona dos puntos de control trimestral sistemático, mediante bloques de raticida
en la infraestructura pública del subsuelo (alcantarillado). Durante 2016 se han
realizado, además, dos tratamientos de desratización puntuales, por solicitudes
ciudadanas.
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En todos los casos, limpieza, mantenimiento y/o presencia de roedores, además de
las actuaciones mencionadas, se realizan todas aquellas que se deriven de
comunicaciones de incidencias de cualquier procedencia.
Atentamente,‖

4.- RGE núm. 69696, de 7 de desembre de 2016
―Jesús Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de Ciutadans a de
l‘Ajuntament de l‘Hospitalet, d‘acord amb allò que disposa l‘article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L‘AJUNTAMENT DE L‘HOSPITALET DE LLOBREGAT,
fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple Ordinari
del dia 22 de desembre de 2016.
Exposició de motius:
Visto que es muy desigual el mantenimiento del firme de las calles de l‘Hospitalet.
Pregunta:
¿Qué criterio de selección tienen establecido para el asfaltado, pavimentación o
accesibilidad de las vías públicas de l‘Hospitalet?
¿Con qué criterio establecen las fechas para la realización de las distintas
actuaciones? ¿Qué criterios de prioridades siguen?
¿Qué medidas se llevan a cabo para concentrar las diferentes obras y actuaciones
en la vía pública, tanto municipales como de empresas de servicios, para evitar
molestias a los vecinos?‖

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea d‘Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
―Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 69696 y fecha 7 de diciembre de 2016, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo día 20 de diciembre
de 2016, en relación al mantenimiento del firme de las calles de l‘Hospitalet, les
informo:
Las actuaciones de asfaltado y/o pavimentación se deciden mediante una
evaluación técnica, que determina las calles donde actuar en función de la
antigüedad, de si pueden presentar algún tipo de riesgo por deficiencias, mayor
coste de mantenimiento y/o mayor intensidad de tráfico de vehículos.
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En cuanto a accesibilidad, el Ayuntamiento, desde la redacción del Primer Plan de
Accesibilidad del Municipio, en 2008, adecúa todas las actuaciones que realiza,
tanto en obra nueva como en remodelación de calles, a la normativa vigente de
accesibilidad y a los Planes de Movilidad vigentes del municipio.
Periódicamente los servicios técnicos realizan un proyecto específico de
aglomerado asfáltico de las calles de las que se haya determinado esta necesidad,
y se inician las actuaciones una vez firmado el contrato. En el calendario de
ejecución se tienen en cuenta eventos como fiestas mayores, carnaval, períodos
comerciales,...
Como medidas para coordinar las diferentes actuaciones, existe un grupo formal de
trabajo, denominado ―Comisión de afectaciones‖, que se reúne periódicamente. En
esta comisión están representados los distritos y los diferentes actores implicados,
y se encarga de informar, coordinar y ordenar las actuaciones.
Atentamente,‖

ICV-EUiA-PIRATES-E
Per part dels regidors del grup polític municipal d‘ICV-EUiA-PIRATES-E, d‘acord
amb el que disposa l‘article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‘ha formulat en
temps i forma una pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General
el dia 12 de desembre de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l‘Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
1.-RGE núm. 70577, de 12 de desembre de 2016
―Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat el 25 d’octubre de 2011,
presenta al Registre General les següents preguntes en relació a la plantilla
de la Guardia Urbana per que siguin contestades en el proper Ple ordinari:


Plantilla actual de la Guardia Urbana (agents i resta de personal) amb
vacants i previsió de noves contractacions



Promig d‘edat del personal de la Guardia Urbana



Organigrama actual.‖
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘ICV-EUiAPIRATES-E, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
―Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‘entrada amb
número 70577 i de data 12/12/2016, i segons el que disposa l‘article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 20/12/2016 en relació a: ―Plantilla actual de la Guàrdia
Urbana (agents i resta de personal) amb vacants i previsió de noves
contractacions....‖
Resposta:
Les dades sol·licitades són les següents:
1. La plantilla actual de la GU té un total de 378 efectius pel que fa al personal
uniformat. La resta de personal (administratiu i oficis) són 7.
En el butlletí oficial de la província de Barcelona de data 1-12-2016, trobarà
l‘aprovació definitiva de la plantilla per a 2017, on s‘especifica amb detall les
vacants de Guàrdia Urbana.
2. La mitjana d‘edat és de 46,8 anys.
3. L‘Organigrama vigent podrà trobar-lo en la Intranet municipal.
Ben atentament,‖
PP
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d‘acord amb el
que disposa l‘article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‘ha formulat en temps i
forma una pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 7
de desembre de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‘Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 69655, de 7 de desembre de 2016
―El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 20 de Diciembre de 2016.
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En relación a la contestación de la instancia con número de registro 66988 en la
que solicitábamos se celebrara una jornada de puertas abiertas para que todos los
vecinos y vecinas de la ciudad puedan visitar el consistorio municipal y se les pueda
entregar un ejemplar de la constitución de 1978, la cual fue aprobada a través de
referéndum el 6 de diciembre de 1978.
Este regidor y su grupo municipal solicitan:


Saber si el ayuntamiento tiene intención de adquirir los ejemplares de la
constitución solicitados para que cualquier ciudadano que así lo pida pueda
obtenerlo.‖

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 Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, que literalment diu:
―Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d‘entrada d‘aquest
Ajuntament amb número 69.655 i data 7 de desembre de 2016, segons el que
disposa l‘article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a l‘adquisició, per part
de l‘Ajuntament, d‘exemplars de la Constitució, us comunico que no hi ha cap
previsió pressupostària per realitzar una compra massiva d‘exemplars de la
Constitució. Tanmateix, cursarem una petició a la Presidència del Congrés dels
Diputats per tal que ens facilitin el màxim nombre d‘exemplars possibles i així,
poder donar compliment de la vostra sol·licitud.‖
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 2 de desembre de 2016, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‘Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 68780, de 2 de desembre de 2016
―Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‘Esquerra Republicana de Catalunya,
d‘acord amb allò que disposa l‘article 55 del Reglament del Ple de l‘Ajuntament de
L‘Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
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Alguns veïns ens han fet arribar les seves queixes sobre el dipòsit municipal de
vehicles del Parc de la Serp.
Aquest dipòsit presenta un estat de mala imatge i de precarietat en els serveis que
presta.
A més no sembla que reuneixi les mínimes condicions de salubritat i seguretat, tant
pels usuaris com pels treballadors i agents que han de desenvolupar la seva feina
en aquestes instal·lacions.
El Grup Municipal d‘ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.

3.

Existeix algun informe o auditoria sobre la salubritat i les condicions de
seguretat i higiene de les instal·lacions.
Si tal com ha estat fins ara, la situació de provisionalitat es continua allargant,
quines accions té previstes el Govern per a resoldre la precarietat en què es
troba aquest dipòsit de vehicles?
Quina previsió té el Govern per al trasllat d‘aquest dipòsit?‖

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:
―Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‘entrada amb
número 68780 i de data 02/12/2016, i segons el que disposa l‘article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 20/12/2016 en relació a: ―Alguns veïns ens han fet arribar les
seves queixes sobre el dipòsit municipal de vehicles del Parc de la Serp....‖
Resposta:
El parc de la Serp acull les instal·lacions del Dipòsit Municipal de Vehicles des de
l‘any 1992. En aquests 24 anys de funcionament s‘han fet modificacions dintre del
mateix, sempre orientades a la millora de les condicions dels treballadors de la
Grua i els Agents que hi treballen allà.
A instàncies de la Inspecció de Treball i de les empreses de prevenció
subcontractades, s‘han fet anàlisis de l‘aire i del nivell de soroll. En cap d‘ells s‘ha
produït una resolució que demanés el tancament de les instal·lacions. S‘han
recomanat i efectuat millores en el sistema de ventilació i pel que fa al nivell de
soroll, en cap moment ha estat perjudicial per les persones.
Al respecte del confort climàtic, el Dipòsit Municipal disposa d‘un equip d‘extracció i
impulsió d‘aire propi (amb aire condicionat i calefacció) i de dos aparells d‘aire
condicionat específic per estiu per si el principal no funcionés.
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Insectes i rosegadors es controlen mitjançant dos contractes amb dues empreses
diferents.
Les diferents avaluacions de riscos del Dipòsit Municipal (la darrera revisió feta
aquest any 2016) no ha especificat cap risc que tingui a veure amb la salubritat
dintre de les instal·lacions. Respecte als riscos associats a la seguretat es
minimitzen amb la presència de l‘agent de la Guàrdia Urbana de servei.
L‘empresa que té subcontractat el servei de neteja té un operari cada dia de la
setmana (inclòs el diumenge). Cada dia es fa la neteja complerta de vestuari i
oficines.
Des de les àrees de Seguretat, Convivència i Civisme i de l‘àrea d‘Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i sostenibilitat s‘està estudiant la possibilitat d‘un nou espai
que sigui capaç d‘acollir tant els vehicles d‘infracció (que són els que estan en el
Parc de la Serp), com els vehicles d‘abandonament, renúncia, accidents i els de
disposició judicial.
Ben atentament,‖
2.- RGE núm. 68782, de 2 de desembre de 2016
―Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‘Esquerra Republicana de Catalunya,
d‘acord amb allò que disposa l‘article 55 del Reglament del Ple de l‘Ajuntament de
L‘Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns, comerciants i entitats del barri de Bellvitge ens han fet arribar les
seves queixes sobre la manca d‘infraestructura de cablejat de fibra òptica en alguns
altells del barri.
Aquesta manca de cablejat de fibra òptica en alguns altells del barri fa que alguns
comerciants, veïns i entitats tinguin greus problemes per a poder realitzar la seva
activitat habitual. Com és el cas del Casal de Gent Gran l‘Ermita amb els cursos
d‘informàtica, o del Centre Esclat que té dificultats per a accedir a internet o altres
comerciants, com per exemple en l‘altell de l‘Av. Amèrica, 33, entre altres.
El Grup Municipal d‘ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.
3.

El Govern coneix quin és el motiu pel qual en el desplegament de la fibra
òptica al barri de Bellvitge no s‘hagi arribat a aquests altells?
El Govern té alguna informació sobre quina previsió de desplegament hi ha?
En cas que no existeixi aquesta previsió, quines accions té previst realitzar
per a què aquests veïns, entitats i comerciants accedeixin a la fibra òptica?‖
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘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 68782 i data 2 de desembre de 2016, 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 20 de desembre de 2016, en relació a
instal·lació de fibra òptica al barri de Bellvitge, us informo:
El desplegament de la xarxa de fibra òptica el fan les companyies de
telecomunicacions. Al barri de Bellvitge s‘han realitzat treballs de desplegament de
fibra òptica per diverses empreses, que cobreixen la major part del barri, i tenim
coneixement de properes actuacions.
Pel que es refereix a particulars, siguin veïns, entitats o comerciants, la connexió
s‘ha de tramitar directament amb les companyies. Quant al Casal de Gent Gran
l‘Ermita, està prevista la execució d‘un nou casal durant el present mandat, i
comptarà amb servei de fibra òptica municipal.
Segons les dades que ens consten, a la zona de Rambla Marina, 50, on està ubicat
el Centre Esclat, hi ha dues companyies que han fet el desplegament de fibra
òptica.
Atentament,‖
3.- RGE núm. 68783, de 2 de desembre de 2016
―Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d‘Esquerra Republicana de Catalunya,
d‘acord amb allò que disposa l‘article 55 del Reglament del Ple de l‘Ajuntament de
L‘Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El Grup Municipal d‘ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

De quants efectius humans i vehicles disposa la Guàrdia Urbana de
l‘Hospitalet?
Quin nombre de dones i homes hi ha?
Quina és la mitjana d‘edat del personal de la Guàrdia Urbana i quins efectius
hi ha en cada franja d‘edat de 18-30, 30-40, 40-50 i 50-65 anys?
Quants efectius es dediquen a tasques administratives o de gestió?
Quants efectius es dediquen a cada torn de servei en període normal i quants
en període de vacances?
Quina és l‘estadística de serveis prestats per la Guàrdia Urbana en els
darrers anys?‖
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‘Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‘alcaldia de l‘Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
―Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 68783 i de data 02/12/2016, i segons el que disposa l’article 55
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 20/12/2016 en relació a: ―De quants
efectius humans i vehicles disposa la Guàrdia Urbana de l‘Hospitalet? Quin nombre
de dones i homes hi ha?....‖

Resposta:
Les dades sol·licitades són les següents:
1. Plantilla de la GU:


378

Vehicles:
o 48 turismes (8 sense logotips)
o 10 furgonetes (2 sense logotips)
o 2 autocaravanes.

2. Homes: 342

Dones: 36

3. Mitjana d‘edat: 46,8 anys
o
o
o
o

De 18 a 30 anys:
De 30 a 40 anys:
De 40 a 50 anys:
De 50 a 65 anys:

18 efectius
83 efectius
113 efectius
164 efectius

4.
Total plantilla
Convivència i Civisme
Vigilància instal·lacions municipals
Gabinet tècnic i Direcció

2016
378
16
15
9

Resta de personal (administratiu i oficis)... 7
5. Els torns de festa i de servei de la plantilla de la Guàrdia Urbana els
estableix el conveni col·lectiu, article 17 i l‘annex 17 que estableix ―Els
acords addicionals per a la Guàrdia Urbana‖.
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Des de l‘àrea es concilien els períodes de vacances del personal del servei
de Guàrdia Urbana amb les necessitats operatives per prestar servei a la
ciutat.
6. Les dades de l‘any 2016 no estaran disponibles fins al mes gener del 2017.
Les dades d‘anys anteriors es detallen en l‘Anuari estadístic que tenen a la
seva disposició a la pàgina web municipal.
Ben atentament,‖

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Hem finalitzat l‘Ordre del Dia, queda el punt de Precs i Preguntes, si hi ha algun
prec o alguna pregunta, a veure, per aquí no hi ha cap prec ni pregunta, Sr.
Christian Giménez vostè sí.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, molt ràpidament. Ens agradaria saber, ens agradaria que ens expliqués l‘Àrea
d‘Espai Públic, Habitatge i Sostenibilitat, on i cóm reciclem els envasos a l‘edifici de
l‘Ajuntament, no hem estat capaces, segurament és cosa nostra, no hem estat
capaces de trobar l‘indret, dins d‘aquest edifici, en el que estem ara, on reciclar
envasos generats per qualsevol dels presents o de les treballadores del propi
edifici, excepte una petita cistella que hi ha al cantó de la màquina del vending per
llaunes metàl·liques, no per envasos en general. I ¿és possible, ens preguntem, és
possible, existeix la possibilitat de reciclar envasos dins del principal edifici
d‘aquesta administració o no és possible? Portem uns mesos guardant-los,
esperem trobar l‘indret adequat per reciclar, si no, qualsevol dia apareixerem al seu
despatx i li portarem, li portarem perquè se‘n faci càrrec, l‘àrea, no vostè, l‘àrea,
perquè se‘n faci càrrec. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, havia demanat per part del... PP no, per part de Convergència no, Sr.
Monrós no, doncs Iniciativa.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecte a l‘ampliació del servei de pediatria del CUAP del carrer Cobalto, amb
un cost d‘aproximadament 100.000 euros, demanem el desglossament econòmic
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del servei, per saber a quines partides es destina, i en cas que l‘Ajuntament no
disposi d‘aquesta informació, demanar-la a qui correspongui.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La primera pregunta era sobre quant de temps triguen en respondre una instància,
perquè tenim una veïna reclamant una resposta des del 23 de juny del 2015, per un
ús inadequat d‘uns parterres al barri de La Florida, i ens agradaria saber quant
temps més ha d‘esperar aquesta resposta, perquè fa un any i mig.
I una altra pregunta era sobre el ―correcan‖ de Can Buxeres, que els usuaris
d‘aquest ―correcan‖ han fet arribar queixes sobre la il·luminació, falta il·luminació i
ara com es fa de nit molt d‘hora, doncs no poden fer ús d‘aquest espai, i cóm s‘està
gestionant aquesta demanda o aquesta reclamació dels veïns.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Ivan Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
És una pregunta... donar una resposta a una pregunta, vam fer una pregunta al
darrer Ple sobre l‘encàrrec enviat a La Farga i concretar sobretot la petjada
ecològica del consum que tindrà de nou l‘espai de..., ho diré, de la pista de gel,
correcte, doncs és fàcil, respon que no hi ha capacitat tècnica des de La Farga,
doncs creiem que la fórmula més fàcil és comparar el consum que hi ha un mes
natural normal sense activitat amb el mes que tindrà el consum de la pista de gel i
comparar l‘emissió de CO2 i residu radioactiu, no hi ha més, només és això.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Ciutadans? Sí, Sr. Rainaldo Ruiz.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Sí, hoy la Junta de Gobierno Local ha acordado la aprobación de 123 expedientes,
de estos 123 expedientes, 65 de ellos por la vía de urgencia. Las preguntas son:
¿son ustedes conscientes de que el uso de la vía de urgencia es excepcional?
¿están ustedes seguros de la adecuación a la legalidad de esta forma de actuar de
la Junta de Gobierno Local, que de forma reiterada al final de año acuerda la
aprobación por la vía de urgencia de un ingente número de expedientes? Muchas
gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna pregunta més? Sr. Amadeo.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, mi pregunta es muy sencilla, hoy hemos estado debatiendo aquí sobre el área
de Espacio Público, Urbanismo y Sostenibilidad y cuando decimos que falta mucho
trabajo por hacer, se lo decimos también porque nos impiden a nosotros también
muchas veces hacer nuestro trabajo. Y se lo digo porque hoy, a las cuatro y media,
hemos recibido tres respuestas de una instancia que presentamos el 18 de
noviembre, que yo no sé si ustedes podrían ser un poco más ágiles y no lo digo por
mí, porque si son tan poco ágiles con la oposición, hecho que nos impide también
desarrollar nuestra labor de control, imagínense cuando los ciudadanos piden más
transparencia del servicio de limpieza, si ya con nosotros nos cuesta, imagínese
con los ciudadanos. Por eso les decimos que ustedes deben trabajar un poquito
más, a ver si lo cumplen. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna pregunta més? Sí, un prec, molt bé, doncs vinga.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
En relación a los acuerdos de la Junta de Gobierno Local, a los que tenemos
derecho a consultar en las 24 horas siguientes a su aprobación, según Decreto
número 005814 del 2015, en caso de que se incorporen urgencias en este Orden
del Día, solicitamos relación de estas urgencias para poder decidir si queremos
consultar estos expedientes correspondientes a las urgencias. Porque en la
actualidad tenemos acceso al Orden del Día inicial de cada convocatoria, pero no
tenemos un sistema que nos permita saber si han existido o no expedientes de
urgencia y si nos remiten a los extractos de acuerdos de la Junta de Gobierno
Local, se da el caso que en ocasiones se publican con posterioridad a estas 24
horas siguientes, con lo cual no hay plazo para consultarlos. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs tindrem en compte aquest prec, des d‘un punt de vista...és un tema
més jurídic, però en tot cas ho parlarem amb la Secretaria per veure de quina
manera podem donar aquesta informació llistada amb tota la celeritat possible. La
resta de preguntes, com és habitual, donarem resposta per escrit, a no ser que hi
hagi alguna intervenció.
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I com és l‘últim Ple de l‘any, doncs desitjar a tothom bones festes i que l‘esperit
nadalenc ens impregni una mica a tots i vinguem una mica més relaxats i més
tranquils per l‘any 2017. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Feliz Navidad a todo el mundo ¡hombre!

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

