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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 6/2016
Data: vint-i-vuit de juny de dos mil setze
Hora: 17.05h fins 22.25h
Lloc: Casa Consistorial

Hi assisteixen:
Sra.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sr.
Sra.
Sr.
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
Mercè Perea i Conillas
Miguel Manuel Garcia Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narvaez
Jesús Amadeo Martín González
Ana González Montes
Juliana Carballeira Pascual
Ivan Nieto Martínez
Sonia Esplugas Gonzalez
Pedro Alonso Navarro
Fco. Javier Martín Hermosín
Antoni García i Acero
Jorge García i Muñoz
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
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
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 31 DE MAIG DE 2016.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 31 de maig 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
Bona tarda, benvinguts al Ple ordinari d‟aquest mes de juny, Sra. Secretària, si vol
fer lectura de l‟Ordre del Dia.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
I DE DRETS I TERRITORI
En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència i per la Comissió Permanent de Drets i Territori, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Si no hi ha inconvenient, faríem lectura també de l‟11 al 13 i ens posicionaríem en
un sol torn. Hi ha cap inconvenient? Doncs, Sra. Secretària.

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)
Bona tarda, em dono per assabentat del punt 1 al 5, a favor del 6, a favor del 7 al
10, i a favor de l‟11 al 13.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor del 6 al 13 i assabentada de la resta.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda, ens donem per assabentades del punt 1 al 5, ens abstindrem en el punt
6, votarem a favor del punt 7 i ens abstindrem de nou, com a cada Ple, en els punts
8, 9 i 10.
En relació a les modificacions de crèdit que es presenten en els punts 8, 9 i 10, en
el punt 8, per exemple, es dóna de baixa una partida provinent del 2015 com a
romanent d'inversions sense determinar, no realitzades, per un import de 265.981
euros. Trobem, des d‟inversions, dins d‟aquesta modificació de crèdit, justificades
com les obres a l'escola Gornal, passant per algunes de qüestionables com la
instal·lació de grades supletòries al camp de la Feixa Llarga, i algunes de
sorprenents com la instal·lació de leds de colors a la façana de l'Ajuntament, per
aconseguir efectes i animació, per un import de 81.000 euros, potser aquesta
despesa és molt més important que la renovació i normalització, obligatòria per llei,
de les plaques de carrers, i recordem que el Govern del PSC va rebutjar pactar un
calendari d‟aplicació dins d‟aquesta legislatura, quatre anys, amb una despesa
prevista de 100.000 euros, prioritats.
En relació al 9, són dos expedients, un d'ells és l'abonament, per sentència judicial,
de les retribucions de 6 anys a un treballador sancionat amb acomiadament. Se li
ha d'abonar el sou del 2010 al 2015, l'import són 229.000 euros i, com no estava
previst, es treuen els diners de la partida de Fons de Contingència. I l'altre
expedient és de 118.000 euros i es treuen d'interessos de préstecs, perquè han
baixat, i s'inverteix en estudis i treballs per tercers, bàsicament en el que es diu
estudis per Mercats i Places, i dinamització del Comerç. És una ampliació del
pressupost inicial per a aquestes finalitats i crida l'atenció, per exemple, els 50.000
euros per decoració nadalenca.
En el 10, una altra modificació de crèdit, pràcticament tot el que queda una vegada
liquidat el del 2015, s'ha tingut un superàvit de tres milions i mig i escaig d‟euros, i
es destina pràcticament tot a pavimentació, tot i que està arreglat i hi ha uns
pressupòsits als quals es poden destinar aquests diners del superàvit, pràcticament
tot es destina a pavimentació de carrers i millora de places i rambles i s‟ha de fer
abans d'acabar l'any, en total 3.272.000 euros, i una petita partida a plantació i
renovació de l'arbrat de 250.000 euros.
Bé, el fet que cadascuna d‟aquestes modificacions de crèdit tingui dins propostes
amb les quals podem estar d‟acord i d‟altres amb les que no hi estem gens d‟acord,
fan que no puguem votar-les a favor i ens abstenim en els tres punts.
En relació a l‟11, el 12 i el 13, ens abstindrem. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència ens abstindrem del punt 1 al 5, perdó, ens assabentem,
ens donem per assabentats del punt 1 al 5, ens abstenim del punt 6, votem a favor
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del punt 7, ens abstenim del 8, 9 i 10 també, vull dir, no, no acabem de tenir..., vull
dir, que això surt sempre d‟aquesta situació de la modificació de crèdit en que
sempre veiem que hi ha clar obscurs en el tema. Votem a favor de l‟11, 12, 13 i ens
donem per assabentats del 14 i 15. Només fins el 13? Fins el 13.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Bona tarda, ens donem per assabentats del número 1 al 5, fem abstenció en el punt
número 9 i votem favorablement del 6 al 8 i del 10 al 13.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bona tarda, ens donem per assabentats del punt 1 al 5, votem favorablement del 6 i
del 7, ens abstenim del 8, 9 i 10, també amb la mateixa argumentació que s‟ha
posat de manifest abans, perquè no sabem per què tanta modificació de crèdit,
sobretot la número 10, que implica una inversió molt important i tampoc hem pogut
valorar la prioritat o no de les inversions que s‟han portat a terme. Votem
favorablement en el punt 11, 12 i 13, i ens donem per assabentats del 14 i 15.

SRA. ALCALDESSA
Del 14 i 15 no caldria, no cal de moment.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Ens donem per assabentats de l‟1 al 5, ens abstenim del 6, i de l‟11, 12 i 13
votarem a favor i, bé, el que diem sempre, que caldria fer una altra política
animalista, integral, i que arribi més enllà de la sanció.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre l‟expedient número 7 votarem a favor, entenem que és un dret al qual es
poden acollir les empreses de qualsevol índole i que l‟Ajuntament té un cert guany,
tot i que deixa d‟ingressar la taxa per aquesta empresa, aquests 500 euros, segons
l‟epígraf i segons el rebut inclòs a l‟informe. Creiem que és fonamental que les
empreses facin el seu propi procés de valorització de recollida de residus de
manera integral i, bé, aquí la qüestió és la pregunta de si aquest tipus de comerços i
d‟empreses són coneixedores d‟aquestes bonificacions que poden acollir-se,
perquè no es doni una situació injusta, ja ho vam comentar en el Ple de febrer, que
també venien tres o quatres empreses al respecte, que estiguin fent el seu propi
procés de valorització de recollida integral de residus i que estiguin pagant la taxa
municipal, és un tema important.
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I també creiem necessari igualment, que tot i que aquesta recollida selectiva es faci,
jo crec que també o creiem des del nostre grup, que una taxa sobre la neteja
general de la ciutat també ha d‟haver-hi, o sigui, diferenciar allò que genera la
pròpia empresa, el propi comerç, però estudiar per als propers debats sobre preus i
taxes municipals del 2017, doncs incloure alguna figura, tot i que es faci l‟exempció
d‟un gran import que pot ser el de recollida selectiva, però ha d‟haver una
col·laboració de totes les empreses en el conjunt de la neteja de la ciutat, jo crec
que és una cosa que també s‟ha de situar. I també preguntem si hi ha algun tipus
de mecanisme pel qual l‟Ajuntament, a part del certificat que emeten les auditories o
l‟empresa pròpia al respecte, té algun tipus de control o pot certificar de manera
directa que es compleixen els requisits de la gestió integral de residus.
Sobre l‟acord número 8, per tant, en el 7 votarem a favor, amb aquestes preguntes,
del 8 ens abstindrem, creiem que hi ha un element, hi ha projectes o inversions que
estem d‟acord, d‟altres que no ho veiem tan clar, com és el tema de la il·luminació
de l‟Ajuntament, a favor de l‟equip del material tècnic, de l‟equipament per La
Bòbila, per l‟escola del Gornal, el que s‟hagi de fer d‟actualització d‟instal·lacions
elèctriques, correcte, però no acabem d‟entendre una mica tot el projecte
d‟il·luminació per l‟Ajuntament, en l‟expedient 34. I bé, respecte de l‟expedient 35,
doncs bé, creiem que és una inversió que pot ser necessària per l‟ús de les
instal·lacions esportives.
Sobre el novè també ens abstindrem, creiem que no queda prou clar el tema dels
estudis tècnics, jo en això sí que demanaria que als expedients hi hagi una mica
més d‟informació, si pot ser, al respecte sobre això. Creiem necessari i veiem
correctes els estudis tècnics de tot allò que té a veure amb la dinamització de
mercats i de dinamització de comerços de proximitat, el que sí que veiem i hem
comentat d‟altres vegades, és que creiem que hi ha moltes iniciatives centrades al
barri del centre, ja veiem que hi ha previst fer, per exemple, algun tema de tapes a
d‟altres barris de la ciutat, però igualment creiem que la majoria de projectes que
tenen a veure amb la dinamització del comerç, i ens sentim molt orgullosos del teixit
que té el centre, però creiem que hem d‟anar més enllà del barri del centre per
dinamitzar la política comercial o ajudar al comerç de la nostra ciutat, que creiem
que hi ha d‟altres zones i barris que estan més castigats i són més febles per la
crisis.
I finalment, un comentari al respecte que és el tema del mercat de La Florida,
perquè sembla que a cada Ple portem coses del mercat de La Florida i algun dia
farem una avaluació del conjunt d‟inversions que ha rebut el mercat de La Florida,
perquè no dic que estigui bé ni malament, però haurem de fer, no sé, una auditoria
de l‟impacte que té, que ha tingut sobre les finances municipals i veurem l‟avaluació
sobre la inversió.
I sobre l‟expedient número 10, creiem que és una partida molt important, moltíssim,
tres milions i mig d‟euros, hi ha projectes ja definits, suposem i creiem que estan
treballats amb els barris del Gornal, de Bellvitge i de Collblanc amb reivindicacions
de veïns i veïnes i d‟entitats, però creiem que el nostre posicionament anirà en
funció d‟algunes qüestions que volem que es puguin solventar. D‟una banda, sabem

…/…

6

que el marc normatiu obliga a fer la inversió o si no s‟hauria de..., per tant, estem
d‟acord en el marc general que ha d‟anar a inversió i no a eixugar deute, això en el
marc actual, en això estem d‟acord. Estem d‟acord en el que deia abans de les
partides definides, però volem discutir cóm s‟aplica la partida restant dels 2.200.000
euros, situant alguns elements, que jo no sé, bé, l‟expedient té la seva formalitat,
però en el debat aquí al Ple, doncs sí que hauran de sortir alguns elements.
Primer, si hi ha voluntat que hi hagi una partida que es pugui discutir al consell de
ciutat o al consell de districtes, que hem repetit diverses vegades en aquest Ple,
perquè hi hagin alguns elements que puguin discutir-se i hagi una assumpció de
projectes propers, dialogats i contrastats tècnicament amb entitats, veïns i veïnes,
d‟aquests districtes. I sobre el tema del fons, doncs volem la inversió sobre els
barris més degradats, aquells que puguin aportar innovació d‟usos o de serveis que
puguin generar, que ajudin a fomentar espais més amables, més sostenibles, que
incorporin l‟ús de la bicicleta, que estalviïn en consums d‟aigua i d‟energia, en
aquest cas, a nivell públic, òbviament, que ajudin a tenir una ciutat amb un aire més
net, per tant, incrementar la partida de repoblació d‟arbrat, etc, que hi hagin més
espais, per exemple, per nens i nenes als parcs de la nostra ciutat i que acabin, per
exemple, amb les barreres arquitectòniques presents a la nostra ciutat.
Com deia, hi ha diversos elements que queden pendents, equipaments com Can
Trinxet, Masia de la Remunta, antics Jutjats, hi ha diversos projectes que creiem
que poden anar a millorar el conjunt de serveis que es poden ofertar a la nostra
ciutat, com per exemple, xarxa d‟horts urbans, creació d‟espais de coworking,
circuits d‟esports a l‟aire lliure, infraestructures per a la Ràdio l'Hospitalet, millora de
la infraestructura de Torre Barrina, estacions de mesura de qualitat de l‟aire, etc.
Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Del punto 1 al 5 nos damos por enterados, en el punto 6 votaremos a favor, en el 7
a favor, 8, 9 i 10 abstención, el 11 a favor, 12 a favor y 13 a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part del grup socialista, Sr. Brinquis.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per donar resposta a les diferents intervencions que ha
hagut, una miqueta el que hem fet és intentar, amb les modificacions de crèdit i
demés, doncs està molt estipulat i està molt marcat per Llei el que podem fer i el
que no podem fer, per tant, dintre d‟això és el que hem intentat treballar.
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Referit a l‟acord número 7, dir que sí, que en principi totes les empreses son
coneixedores de la situació, aquí el que estem fent és, en principi les empreses han
de pagar una taxa, llavors aquí el que estem fent és fer un informe, extern, pel qual
es justifica que no paguin la seva taxa i això ho fan a través d‟una empresa i ho fan
de manera pròpia, llavors el que hi ha és un informe tècnic conforme això es fa de
manera correcta, per tant, crec que amb això està respost. I remarcar això, que ja
paguen una taxa, llavors aquest informe serveix per no pagar la taxa i ja ho paguen
ells amb la seva empresa.
Referit al punt número 10, jo crec que va quedar prou clar a la Comissió de
Presidència que això anava o venia de les inversions financerament sostenibles,
que si no aportem això amb uns projectes que estan molt concrets i molts avançats,
el que hauríem de fer és pagar deute i resulta que ara mateix no val la pena pagar
deute i llavors el que estem fent és amb informes, ja es va dir que hi havia una
complexitat bastant gran en l‟elaboració d‟aquests informes, eren informes que
havien d‟estar prou avançats, per això s‟ha decidit invertir-los en aquests diferents
punts.
Llavors, jo crec que en això ha hagut informació, si volen més informació els hi
podem donar, però sobretot aquí el que hem primat és la rapidesa per poder
executar aquests projectes. Recordar que això ha d‟estar enllestit abans del 31 de
desembre, per tant, no és que vulguem, primer ha de ser el tema d‟inversions i
llavors han de ser projectes que estan molt avançats, per això hem escollit aquests,
perquè són grans, perquè es poden abocar molts diners i perquè han de servir per
justificar un estalvi del manteniment en els propers anys, i això ja està posat en els
informes i estan a la seva disposició.
Conforme..., em sembla que m‟ha preguntat directament sobre la partida de
2.200.000 euros gairebé, aquí ha hagut un criteri per part de l‟àrea d‟EPUS, i aquí
es va utilitzar un criteri que havien de ser carrers que portessin un mínim de 20
anys sense arreglar i que avui dia generessin moltes despeses de manteniment i
“arreglos”, llavors, amb aquest criteri, s‟ha decidit asfaltar diferents carrers que jo
ara mateix no tinc les dades, però hi ha criteris objectius de per què asfaltar uns
carrers i no uns altres i això va a aquesta partida de 2.200.000 euros.
I crec que amb això, “a grandes rasgos”, estaria tot respost.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Iván, perdó, no sé si hi ha algú més que vulgui la paraula, no.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Val, perquè quedi clar, 2.200.000 euros per asfaltar, solament asfaltar? Sí? No? Diu
el Sr. Pepe Castro que no amb el cap.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies. Fonamentalment asfaltat, però no tot és asfaltat per una raó, hi ha
carrers en els que s‟ha intervenir, s‟ha d‟aixecar una part de la vorera i, per tant,
aquesta part de la vorera s‟ha de restablir. I també s‟ha aprofitat, per exemple ahir
vam presentar als veïns i veïnes de La Torrassa, la rehabilitació de la rambla
Catalana i la rambla Catalana està inclosa dintre d‟aquest paquet, a la rambla
Catalana no només asfaltarem, sinó també aprofitarem per eixamplar les voreres
perquè compleixin amb la Llei d‟accessibilitat i a la vegada també permetrem, més
enllà de la mobilitat i l‟accessibilitat, un canvi important en el paviment, que permeti
una cosa que ve demanada reiteradament pels veïns i que és degut a la forta
pendent, que és evitar esllavissaments i els problemes que tenim en les voreres
actualment. Això és un exemple, com molts altres, de les actuacions que farem,
prioritàriament asfaltat, però, insisteixo, hi ha carrers en els que no només pots
asfaltar, perquè has de bellugar una part de la vorera o has de fer una intervenció
en un tram important de panot. Aquesta és la qüestió.

SRA. ALCALDESSA
Jo, si em permet, senyor Nieto, no per matisar, rés, si no simplement vostè deia:
estem d‟acord amb la Llei, pues jo li dic que no estic d‟acord. Ah vale, pues llavors
coincidim, no estem d‟acord amb una llei que el què fa és que el superàvit d‟una
institució s‟ha d‟aplicar, sí o sí exclusivament, o, a reduir el deute, d‟un endeutament
de l‟ajuntament o de la institució, o bé a inversions financerament sostenibles.
Això és novador, com a mínim fins fa dos anys, aquesta normativa no existia i ara el
què implica és que, per primera vegada, en aquest ajuntament, doncs, hem tingut
que impulsar aquestes inversions sosteniblement financeres. Algú pot, i és
opinable, per què s‟aplica en aquests carrers o per què s‟aplica aquest concepte, o
per què no s‟aplica en aquests carrers, o per què s‟aplica aquest concepte o per
què no s`aplica en un altre, això és una decisió que més que políticament, és un
tema tècnic, dels cossos que han de fonamentar aquests expedients i en fi, ens
hem vist constrenyits a fer una inversió que el què bé a realitzar és estalviar en el
que és el manteniment de la ciutat, s‟estan proposant carrers que porten molts anys
sense realitzar un canvi substancial i perquè ens aquests moment, doncs aporten
uns grans recursos en quant a manteniment, perquè l‟asfaltat no és correcte,i això
està sustentat sota uns informes tècnics que a més, no s‟han de realitzar
exclusivament, en aquest moments, que sí, si no que s‟hauran de realitzar al llarg
dels proper anys, per, en fi, anar demostrant que realment aquestes inversions eren
econòmicament o financerament sostenibles.
Jo volia intervenir per dir, jo no estic d‟acord, és a dir, és evident que hem d‟acatar
la llei i que la normativa diu el què diu, però que evidentment, com alcaldessa,
preferiria que aquest remanent positiu, que s‟ha produït en aquest ajuntament, es
pogués destinar, com en altres moments de la història d‟aquest país, es podia
aplicar aquelles polítiques que es consideressin més prioritàries, en aquest cas, no
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és així, i per tant, ens veiem obligats, o perquè també, o així ho entenem, preferim
invertir en la ciutat que reduir un deute, que segurament si ara haguéssim de fer
nous crèdits per abordar les inversions, sortiria molt més car que els crèdits que
tenim en aquest moment, per tant, no té ni cap ni peus, la normativa que s‟aplica als
ajuntaments, i en fi, rés més.
Si, posicionament.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Entenem l‟explicació, el què demanem, ara ens abstindrem, però demanen que
hauran de venir més modificacions de crèdit no? per anar concretant aquests
2.200.000 euros, que s‟implementin alguns dels conceptes que nosaltres estàvem
demanant, que és participació, que això es porti a discutir aquests 2.200.000 euros,
amb veïns i veïnes i entitats dels barris corresponents i que s‟incorporin alguns
elements dels que hem anant comentat i suggerint. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
En tot cas, jo si em permet, a veure, desprès si en tot cas, si volen intervenir
regidors, aquí hi ha un problema també de temps. No és un problema
exclusivament de normativa si no també d‟acotació en el temps. Aquestes
inversions han d‟estar finalitzades abans de final d‟any. S‟ha de produir una
contractació i per tant, si procedim,també a utilitzar o a invertir una part del temps
en el que seria la participació, segurament no arribaríem a temps. I en aquest sentit,
és evident que, com a govern, ens hem compromès a que una part de les
inversions que aquest ajuntament realitzarà, estaran sotmeses a participació, és un
compromís que a més a més, no només ho diem si no que el mes que ve que
portarem el Pla d‟Inversions a consideració i a donar coneixement en aquest Ple, hi
ha reservada una part d‟aquest Pla d‟Inversions, precisament, al que els consells de
districte, puguin decidir quines són les prioritats ells, com a districte, i quines són les
obres que finalment, o quines seran les inversions que realitzaran.
Per tant, més enllà, ara estem parlant exclusivament d‟un expedient, que és un
expedient que no deixa de ser important, perquè significa una inversió de més dos
milions d‟euros amb millora de l‟asfaltat públic i de la millora dels carrers de tots els
barris de la ciutat i d‟uns carrers concrets, que ja s‟han explicat, però que a més a
més, hi hauran altres inversions que vindran, doncs, seran discutides per els propis
consells de districte al llarg dels propers mesos que no són obres que tinguin una
caducitat tant curta com són aquestes inversions que han d‟estar finalitzades,
doncs, enguany.
Molt bé, Sr. Brinquis,
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SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
El problema principal és un tema de temps. Jo crec també, que abans se m‟ha
oblidat, en la número nou, jo crec que hem millorat la informació explicativa de les
modificacions de crèdits, de les transferències de crèdit, però reitero que sempre
estem oberts, doncs, a donar més informació, i a donar més explicacions dels
temes puntuals. Recordeu que aquesta és la part central. Nosaltres els què ens
dediquem és a fer més la part de les modificacions de crèdit, però que darrera hi ha
una explicació més política de les diferents àrees, d‟acord?. Llavors que sí, que
portem una mínima explicació que és la que tenim però que si volen més
informació, doncs que estem a disposició, evidentment, abans del Ple, per donar
tota la informació que sigui necessària, perquè quedi clar, el que es vota. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, hauríem acabat amb els punts de l‟1 al 13, passaríem a la segona
part del Ple.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 4278 DE 26 DE MAIG DE 2016, PEL QUAL ES MODIFICA LA
DESIGNACIÓ DE MEMBRES DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE
SERVEIS SOCIALS.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‟Alcaldia número 4278, de 26 de maig de 2016, que literalment diu:
“VIST el reglament del Consell Municipal de Serveis Socials de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat, que va ser aprovat definitivament pel Ple en sessió de 24 de
juliol de 2012 i publicat al BOP de 16 d‟agost de 2012, entrant en vigor al dia següent
de la seva publicació, pel qual i de conformitat amb l‟article 1, es constitueix el Consell
Municipal de Serveis Socials de L‟Hospitalet de Llobregat.
VIST que l‟article 4 del reglament estableix els òrgans en els que s‟estructura el
Consell: Presidència, Vicepresidència, Plenari, Comissió Permanent, Taules Sectorials
i la Secretaria del Consell.
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VIST que l‟article 5 determina que la presidència del Consell correspon a l‟Alcaldia o a
la persona membre de la Corporació en qui es delegui. I que l‟article 6 estableix que la
vicepresidència correspon al Tinent/a d‟Alcaldia o al/a la Regidor/a de Govern en
matèria de serveis socials.
VIST que l‟article 7 regula la composició del Plenari, com a màxim òrgan col·legiat de
deliberació del Consell en el qual estaran representats tots els agents socials implicats
en l‟àmbit dels serveis socials i que entre els vocals hi ha una persona representant de
cadascun dels grups polítics municipals constituïts en el si de la corporació municipal i
els/les Tinents/es d‟Alcaldia, Regidors/es de Govern, que ostentin la delegació en
matèria d‟immigració i nova ciutadania, salut, transport, educació, cultura, esports,
joventut, habitatge, accessibilitat i ocupació, seguretat, així com els/les Regidors/es
Presidents/es de Districte.
VIST que l‟article 8 del reglament estableix que les persones en representació dels
grups polítics municipals seran designades pel/per la portaveu, per mitjà d‟escrit,
sense que necessàriament hagin de tenir la condició de regidor/a.
ATÈS que per Decret de l‟Alcaldia 6804/2015 de 10 de setembre, es va procedir a
la designació d‟aquells membres del plenari del Consell Municipal de Serveis
Socials, que formen part d‟aquest per raó del seu càrrec a l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que al mateix Decret es van designar els vocals en representació dels grups
polítics municipals, en atenció a les propostes efectuades pels/per les
respectius/ves portaveus.
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament en sessió ordinària celebrada el 22 de desembre
de 2015, va prendre coneixement de la dissolució del grup polític municipal
Guanyem L‟Hospitalet i el passi a la condició de no adscrits dels regidors que
integraven el grup polític.
VISTA la provisió de la Secretaria General del Ple, en funcions que proposa delegar
les funcions de Secretaria del Consell en un funcionari lletrat al servei de l‟àrea.
Aquesta Alcaldia – Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l‟article
124.g) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les bases del règim local i els
articles 5 i 6 del Reglament del Consell Municipal de Serveis Socials
DISPOSO:
PRIMER.- MODIFICAR l‟actual designació dels/de les Tinents/es d‟Alcaldia,
Regidors/es de Govern i Regidors/es President/es de Districte, com a vocals del
Plenari del Consell Municipal de Serveis Socials, determinada pel Decret 6804/2015,
de 10 de setembre, en el sentit següent:
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Sr. Francesc Josep Belver i
Vallès
Sr. José Maria Garcia Mompel

Sr. José Castro Borrallo

Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Coordinació,
Planificació, Desenvolupament Econòmic i
Ocupació
Tinent d‟Alcaldia de l‟àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme
Tinent d‟Alcaldia de l‟àrea d‟Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i Regidor
President dels Districtes IV i V

Regidor de Govern d‟Educació i Cultura i Regidor
President dels Districtes I i VI
Sariñena Regidora de Govern d‟Igualtat i Gent Gran i
Regidora Presidenta del Districte III

Sr. Jaume Graells Veguin
Sra. M.
Hidalgo

Angeles

SEGON.- MODIFICAR l‟actual designació de les persones en representació dels
grups polítics municipals al Plenari del Consell Municipal de Serveis Socials,
determinada pel Decret 6804/2015, de 10 de setembre, en el en el sentit següent:
a) Per part del Grup Polític Municipal del PSC-CP: Sr. Manuel Brinquis
Pérez.
b) Per part del Grup Polític Municipal de Ciutadans:Sr. Jesús Amadeo
Martín González.
c) Per part del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E: Sr.
Roberto Cerviño Bauzas.
d) Per part del Grup Polític Municipal del PP: Sr. Pedro Alonso
Navarro
e) Per part del Grup Polític Municipal d‟ERC:Sr. Antoni Garcia i Acero
f) Per part del Grup Polític Municipal de CiU: Sra. Montserrat Morante
i Schiaffino.
g) Per part del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu: Sr.
Christian Giménez Márquez
TERCER.- MODIFICAR la delegació efectuada per la Secretaria del Consell Municipal
de Serveis Socials, determinada pel Decret 6804/2015, de 10 de setembre, en el
sentit de
DELEGAR de conformitat amb l‟article 11 del reglament, en la funcionaria lletrada Sra.
Verónica Valenzuela Ortego.
QUART.- DECLARAR vigents els apartats primer i segon del Decret de l‟Alcaldia
6804/2015, de 10 de setembre, pels quals es deleguen la presidència del Consell en
el Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea de Benestar Social i Drets Socials, Sr. Cristian Alcazar
Esteban i designa al Vicepresident del Consell, el regidor de govern de Benestar
Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l‟article 123.1 a) de la Llei 7/1985 de 2
d‟abril reguladora de les bases de règim local.
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SISÈ.- TRASLLADAR aquest Decret a les persones designades, a la Secretaria
General del Ple, als/a les Portaveus dels Grups Municipals, així com a les Àrees
Municipals per mitjà de la publicació en la Intranet als efectes legals oportuns.”
ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
NÚM. 4465 D’1 DE JUNY DE 2016, PEL QUAL ES DETERMINA EL RÈGIM
RETRIBUTIU DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA PER AL REGIDOR PORTAVEU DEL
GRUP POLÍTIC MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR, SR. FRANCISCO JAVIER
MARTÍN HERMOSÍN.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‟Alcaldia número 4465 d‟1 de juny de 2016,que literalment diu:
“VIST que el Ple de l‟Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015, va determinar el
règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació, fixant en 18 el
nombre de membres electes que durant aquest mandat, poden exercir el càrrec en
règim de dedicació exclusiva: l‟Alcalde/ssa, Tinents/es d‟Alcaldia titulars d‟Àrea,
Regidors/es de Govern, Regidors/es Presidents de Districte i els/les Regidors/es
Portaveus dels Grups Polítics Municipals, que no formen part de l‟equip de govern,
així com els que podran exercir-lo en règim de dedicació parcial.
ATÈS que el Decret de l‟Alcaldia núm. 5532/2015 de 19 de juny, va concretar
nominalment els membres de la corporació que exercirien el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l‟acord del Ple de 19 de juny de
2015 i en el qual figurava la Regidora Sra. Sonia Esplugas González, com a
Portaveu del Grup Polític Municipal del Partit Popular en aquest Ajuntament.
VIST l‟escrit de 23 de maig de 2016, presentat en el registre de l‟ajuntament amb el
núm. 30.481 pel qual es comunica el relleu de la Sra. Sonia Esplugas com a
portaveu titular del grup municipal del Partit Popular, pel regidor Sr. Francisco Javier
Martín Hermosín.
ATÈS que per Decret de l‟Alcaldia núm. 4123/2016, de 23 de maig es va declarar el
cessament en el règim retributiu de dedicació exclusiva de la Regidora Sra. Sonia
Esplugas González.
VIST l‟escrit de 30 de maig de 2016 presentat, en el registre de l‟ajuntament amb el
núm. 32.253, pel Sr. Francisco Javier Martín Hermosín, en el qual manifesta que
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com a portaveu del grup polític del partit popular, s‟acollirà, amb efectes del dia 1 de
juny de 2016, al règim de dedicació exclusiva de conformitat amb l‟acord del Ple de
19 de juny de 2015 i que no incorre en causa d‟incompatibilitat.
ATÈS que el Ple en sessió de 31 de maig de 2016 s‟ha donat per assabentat del
canvi de portaveu del grup polític municipal del partit popular.
VIST el que disposa l‟art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Vist l'informe de la Secretària General de l'Ajuntament de 31 de maig de 2016 (L‟H
12/2016).
Fent ús de les facultats que em confereix l‟article 75.5 la Llei 7/1985 de 2 d‟abril
reguladora de les bases de règim locals, i l‟article 12.3 del Reglament orgànic del
Ple vigent (BOP 12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- Determinar que el Regidor Sr. Francisco Javier Martín Hermosín,
exercirà el seu càrrec de portaveu del grup polític del Partit Popular, en règim de
dedicació exclusiva, amb efectes de l‟1 de juny de 2016, prèvia la seva acceptació
del càrrec.
SEGON.- Les quanties de les retribucions econòmiques a percebre pel regidor que
exerceixi el seu càrrec amb dedicació exclusiva, son les fixades a l‟acord del Ple de
19 de juny de 2015, i restaran subjectes al règim d‟incompatibilitats de la Llei
53/1984 de 26 de desembre d‟incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
TERCER.- Ordenar al Departament de Personal, que porti a terme aquells tràmits,
que en el seu cas, siguin necessaris per a l‟execució del present acord.
QUART.- Donar compte al Ple d‟aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc i
publicar en el BOP i en el Tauler d‟Edictes de la Corporació, de conformitat amb
l‟art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
CINQUÈ- Notificar aquest Decret al regidor interessat.
SISÈ.- Traslladar aquest Decret a l'Alcaldia Presidència, als/a les portaveus dels
grups polítics municipals de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, a la
Gerència, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria Municipal i al Servei de
Recursos Humans i fer públic a la seu electrònica municipal.”
ACORD 3.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
4462/2016, DE 31 DE MAIG, RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL.
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‟Alcaldia número 4462/2016, de 31 de maig, que literalment diu:
“ATÈS que mitjançant decret de l‟Alcaldia núm. 6539/2015, de 25 d‟agost, es va
nomenar a S. C. M., com a personal eventual, assessor del grup municipal del
Partit Popular.
Atès que el grup municipal del Partit Popular de l‟Hospitalet, en data 23 de maig,
amb registre d‟ entrada 30517, ha sol·licitat el cessament del senyor S. C. M..
Atès que l‟ article 104 de la llei 7/1985, de 2 d‟ abril, reguladora de les bases del
règim local disposa que el cessament del personal eventual és lliure i correspon a l‟
Alcalde o President de l‟ Entitat Local corresponent.
Atès que l‟article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, determina que
el cessament d‟ aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del
mandat corporatiu. Aquesta atribució s‟ha de fer mitjançant decret de l‟ Alcalde o
President de l‟ entitat del qual s‟ ha de donar compte al Ple.
Vist l‟informe de l‟assessora jurídica de Recursos Humans.
Atès que l‟ article 104 de la llei 7/1985, de 2 d‟ abril, reguladora de les bases del
règim local atorga la competència de cessament del personal eventual a l‟ Alcalde o
president de l‟ entitat local corresponent.
DISPOSO:
PRIMER.- CESSAR, amb efectes del dia 31 de maig de 2016, a S. C. M. del seu
càrrec d‟Assessor de Grups Municipals, del grup polític del Partit Popular com a
personal eventual.
SEGON.- NOTIFICAR el present decret a l‟Alcaldia, a la Secretaria General del Ple,
a la Intervenció General, a la Tresoreria General, al Servei de Recursos Humans, a
la Gerència Municipal, al grup municipal del Partit Popular i a la persona
interessada.”
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ACORD 4.- RELATIU A DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
4463/2016, DE 31 DE MAIG, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l‟Alcaldia número 4463/2016, de 31 de maig, que literalment diu:
“Atès que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de
juny de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l‟article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l‟article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l‟article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s‟aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l‟article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d‟abril de
l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:






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

Atès que l‟article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, atorga a
l‟Alcaldia la
competència pel nomenament del personal eventual de confiança o assessorament
especial tenint en compte les característiques i retribucions aprovades pel Ple
Municipal.
Atès que per decrets de l‟Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny, núm.
5535/2015 de 22 de juny, 5543/2015 de 26 de juny, 5552/2015 de 2 de juliol,
6508/2015 de 13 d‟agost, 6539/2015 de 25 d‟agost, 6552/2015 de 31 d‟agost,
6574/2015 de 3 de setembre, 8861/2015 de 11 de novembre, 10416/2015 de 24 de
desembre, 1289/2016 de 2 de març, 2398/2016 de 05 d‟abril i 2399/2016 de 05
d‟abril respectivament, es va nomenar i cessar a diferent personal per diferents
llocs de treball com a personal eventual.
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Vist l‟informe de l‟assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 104.2 de la Llei 7/1985 de 2
d‟abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l‟article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l‟article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar ASSESSORA DE GRUPS MUNICIPALS, amb les
característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del
personal eventual a la senyora,
1.- A. V. B. (del grup polític municipal de CUP - Poble Actiu)
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, resten vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:




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

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada tindrà efectes amb data
de la presa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d‟abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de
la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present
resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes d‟incompatibilitats o
activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els
articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l‟Ajuntament
de L‟Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d‟alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes de la presa de
possessió del seu càrrec.
Sisè.- Donar compte al Ple de l‟Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Setè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d‟anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l‟art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
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Vuitè.- Donar trasllat d‟aquest decret, a la persona nomenada, a l‟Àrea d‟Alcaldia, a
la Gerència Municipal, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció Municipal, a
la Tresoreria, i al Servei de Recursos Humans i als grups municipals, als efectes
legals oportuns.”
ACORD 5.- 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. (2ON. 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 15 de juny de 2016, signat per l‟assessora jurídica de recursos humans
amb el vist i plau de la Directora de Serveis d‟Hisenda i Serveis Centrals, que posa
de manifest que aquest Ajuntament compleix les determinacions de la Llei 7/1985,
pel que fa al límit del personal eventual, i que literalment diu:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL VIGENT A LA DATA D‟AQUEST
INFORME
L‟actual corporació Municipal per acord del ple de data 22 de desembre de 2015 va
aprovar la plantilla del personal eventual que es va publicar al BOP del 30 de
gener de 2016 i 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
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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
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE GRUP
MUNICIPAL
ASSESSOR/A DE
L'ALCALDIA

ADSCRIPCIÓ

ASSESSOR/A DE NIVELL 1
ASSESSOR/A DE NIVELL 1
ASSESSOR/A DE NIVELL 2
ASSESSOR/A DE NIVELL 2
ASSESSOR/A DE NIVELL 2
ASSESSOR/A DE NIVELL 2
ASSESSOR/A DE NIVELL 2

SUMA

6

2

8

Grup Municipal CUP

1

0

1

Grup Municipal C's

1

0

1

Grup Municipal ERC

1

0

1

Grup Municipal PSC

1

0

1

Grup Municipal CiU (*)

1

0

1

Grup Municipal ICV-EUiA-Piratas

1

0

1

0

2

2

1

0

1

4

1

5

2

0

2

1
1
0

0
0
1

1
1
1

4
1
1

0
0
0

4
1
1

1

0

1

1

0

1

Àrea d'Alcaldia-Presidència

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

OCUPADES VACANTS

Àrea Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic i Ocupació
Àrea de Benestar i Drets Socials:
Regidoria Educació i Cultura
Àrea d'Alcaldia-Presidència

Àrea Alcaldia -Presidència
Àrea Coordinació,Planificació,
Desenvolupament econòmic i Ocupació
Àrea de Benestar i Drets Socials:
Regidoria Educació i Cultura
Àrea d'Espai Públic Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat
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ASSESSOR/A TECNIC/CA
DE NIVELL 3

5

1

6

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'Alcaldia-Presidència

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

Àrea d'Alcaldia-Presidència
Àrea d'Espai Públic Habitatge Urbanisme i
Sostenibilitat

1

0

1

1

0

1

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

1

0

1

Àrea de Benestar y Drets Socials: Regidoria
Educació i Cultura

1

0

1

ASSESSOR/A DE NIVELL 3

0

1

1

TOTAL

20

4

24

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

(*) En aquest lloc de treball, no es contempla que hi ha una persona de més, en substitució
d’un permís maternal
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.”
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.

SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
ACORD 6.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA
COMISSIÓ MUNICIPAL DE PROTECCIÓ CIVIL DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
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Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; 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; i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; 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 l‟article 51.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya,
que estableix que els municipis amb més de cinquanta mil habitants hauran de
crear una comissió municipal de protecció civil.
VIST l‟article 51.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, en el que s‟estableix que la
Comissió Municipal de Protecció Civil estarà integrada por l‟alcalde o alcaldessa,
qui la presideix, i per representants de l‟ajuntament i altres administracions que
disposen de serveis afectes als plans municipals; per representants de les entitats
col·laboradores en funcions de protecció civil i de l‟associació de voluntaris i
voluntàries si existeix; pels directors o directores dels plans d‟autoprotecció de les
empreses i els centres del municipi que siguin convocats, així com el personal
tècnic que es consideri necessari.
VIST que l‟article 47.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de
Catalunya, determina la competència del Ple per la creació de la comissió municipal
de protecció civil.
ATÈS que l‟Ajuntament Ple, en sessió de data 24 de febrer de 2009, va adoptar
l‟acord de constituir la Comissió Municipal de Protecció Civil de l‟Hospitalet de
Llobregat i aprovar la seva composició.
ATÈS que per acord del Ple de 27 de juny de 2011, es va acordar iniciar el
procediment per a l‟adaptació al règim de gran població del municipi de L‟Hospitalet
de Llobregat i que per Decret de l‟Alcaldia 9394/2011, de 19 de desembre es va
elevar a definitiva l‟aprovació inicial del reglament orgànic de govern i administració
que havia tingut lloc a la sessió ordinària del Ple de l‟Ajuntament de 25 d‟octubre de
2011 (BOP 12/01/2012).
VIST el que disposen la Disposició Addicional 8èna i l‟article 17.4 del reglament
orgànic de govern i administració en relació a les funcions de fe publica dels òrgans
unipersonals de l‟Ajuntament i de la resta de funcions de fe pública de l‟Ajuntament
que corresponen a la Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local, que no
estiguin expressament atribuïdes al Secretari General del Ple.
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VIST
l‟informe emès per la Directora de Serveis de l‟Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme formulant proposta dels vocal que han d‟integrar Comissió
Municipal de Protecció Civil de l‟Hospitalet de Llobregat.
VIST l‟informe emès per l„Assessor Jurídic de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.
ATESA la competència del Ple per a la constitució de la comissió municipal de
protecció civil de conformitat amb la llei 4/1997, de 20 de maig.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR la composició de la Comissió Municipal de Protecció Civil
de L‟Hospitalet, la qual estarà integrada pels següents membres:
President/a: L‟Alcalde/Alcaldessa de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet.
Vicepresident/a: El/la Tinent/a d‟Alcaldia que tingui delegades facultats en matèria
de Protecció Civil.
Vocals:
a) Un/a regidor/a representat de cadascun dels grups polítics municipals.
b) El/la director/a de serveis de l‟àrea que tingui assignades funcions en matèria
de Protecció Civil.
c) El/la Cap del Parc de Bombers de l‟Hospitalet de Llobregat, Regió
d‟emergències metropolitanes sud.
d) El/la Cap del la comissaria de la Policia Nacional de l‟Hospitalet.
e) El/la Cap de la comissaria del Mossos d‟Esquadra de l‟Hospitalet.
f) El/la Cap de la Policia Local.
g) El/la Coordinador/a de l‟Assemblea de Creu Roja.
h) El/la President/a de l‟Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
l‟Hospitalet.
i) El/la Director/a del Sistema d‟Emergències Mèdiques.
j) El/la Director/a de serveis de l‟àrea que tingui assignades funcions en
matèria de infraestructura urbana i espai públic.
k) El/la Cap de serveis de l‟àrea que tingui assignades funcions en matèria de
sanitat.
l) El/la Cap de Gabinet de Premsa.
m) Un/a Assessor/a Jurídic/a de l‟àrea que tingui assignades funcions en
matèria de Protecció Civil.
n) Un/a Tècnic/a Municipal de Protecció Civil de l‟Ajuntament.
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Secretari/a: El/la Secretari/ària Tècnic/a de la Junta de Govern Local o
funcionari/ària en
qui delegui.
SEGON.- FACULTAR a el/la Tinent/a d‟Alcaldia que tingui delegades facultats en
matèria de Protecció Civil per efectuar tots els tràmits procedents per a dur a terme
la designació nominal dels vocals de la Comissió Municipal de Protecció Civil de
l‟Hospitalet de Llobregat.
TERCER.- DECLARAR LA VIGÈNCIA de l‟apartat “quart” de la part dispositiva de
l‟acord del Ple de 24 de febrer de 2009, relatiu al règim de sessions i funcionament
de la comissió municipal de Protecció Civil, fins a l‟aprovació del seu reglament
intern de funcionament.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya i
al Departament d‟Interior de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l‟Alcaldia-Presidència, a la Tinença
d‟Alcaldia de Seguretat, Convivència i Civisme, a la Secretaria Tècnica de la Junta
de Govern Local, i als ens, associacions i persones que figuren en l‟apartat primer
d‟aquest acord.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS

ACORD 7.- RELATIU A DECLARAR NO SUBJECTA A TAXA DE RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES 2016, L’ACTIVITAT QUE EXERCEIX LA SOCIETAT
RESTAURANTE MC DONALD’S SA A CR. COLLBLANC 22, APROVANT
PROJECTE DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS AMB INFORME FAVORABLE
DEL CAP DE SERVEI DE NETEJA I MEDI AMBIENT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST l‟escrit presentat per RESTAURANTE MC DONALD‟S SA, NIF A28586097,
núm. de Registre general d‟entrada 50294 de 16/11/2015 en el qual adjunta el
Projecte de gestió integral de residus i sol·licita, que en base a l‟esmentat projecte,
es consideri la no subjecció a la Taxa per la recollida d‟escombraries del comerç, la
indústria i les activitats professionals, pel local situat a Cr. Collblanc 22 d‟aquest
municipi, on es realitza l‟activitat classificada a l‟epígraf de l‟IAE 671.5 de
restaurants d‟una forquilla, amb una superfície, segons consta per l‟esmentat tribut
de 275 m2.
VIST l‟informe favorable emès pel Cap de Servei de Neteja i Medi Ambient en
relació al Projecte de gestió integral dels residus presentat per l‟interessat.
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VIST que el Cap de Servei de Neteja i Medi Ambient també informa que
l‟Ajuntament no realitza la recollida de residus al local i activitat assenyalat per
aquesta empresa 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.
VIST que per tal de garantir en els propers exercicis 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 resulti d‟aplicació la 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 la societat RESTAURANTE MC DONALD‟S SA amb
efectivitat des de l‟1 de gener de 2016 NO SUBJECTA a la Taxa per la Recollida
d‟Escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pel local situat
a Cr. Collblanc 22 d‟aquest municipi, on es realitza l‟activitat classificada a l‟epígraf
de l‟IAE 671.5 de restaurants d‟una forquilla, amb una superfície, segons consta per
l‟esmentat tribut de 275 m2, APROVANT el Projecte de Gestió integral de residus
d‟aquesta societat, informat favorablement pel Cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient.
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SEGON.- REQUERIR a RESTAURANTE MC DONALD‟S SA com a productora de
residus, per a l‟aplicació de la no subjecció per a l‟exercici 2017 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 aquest acord a RESTAURANTE MC DONALD‟S SA, 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 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 37 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 34 I 35/2016, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants 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; i amb 12 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.
VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta administració
municipal per a l‟exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
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ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d‟acord amb el que es preveu a l‟article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 37 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent als expedients 34 i 35/2016 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/crèdit extraordinari (265.981,71 euros) d‟acord
amb el detall que figura a l‟expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
77.075.742,85
2.913.402,00
0,00
3.259.371,76
0,00
7.000.000,00
224.130.000,00
INICIAL
81.203.224,00
91.083.340,24
3.657.000,00
15.031.064,00
300.000,00
5.244.544,32
5.710.000,00
5.014.827,44
16.886.000,00
224.130.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.169.898,10
0,00
0,00
0,00
4.283.983,97
0,00
6.231.775,07
0,00
8.456.126,78
0,00
0,00
0,00
25.141.783,92
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.315.384,02
0,00
1.833.092,82
0,00
-1.239.120,77
0,00
1.943.710,63
0,00
0,00
0,00
14.605.350,00
-265.981,71
265.981,71
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.141.783,92
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
83.245.640,95
2.913.402,00
4.283.983,97
9.491.146,83
8.456.126,78
7.000.000,00
249.271.783,92
DEFINITIU
85.518.608,02
92.916.433,06
2.417.879,23
16.974.774,63
300.000,00
19.849.894,32
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
249.271.783,92

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
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produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 9.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 39 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 110 I 112/2016, EN LA MODALITAT
DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 14 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants 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, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.
VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta administració
municipal per a l‟exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Transferència de Crèdits d‟acord amb el
que es preveu a l‟article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
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El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 39 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent als expedients 110 i 112/2016 en la
modalitat de Transferència de Crèdit (348.230,37 euros) d‟acord amb el detall que
figura a l‟expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
77.075.742,85
2.913.402,00
0,00
3.259.371,76
0,00
7.000.000,00
224.130.000,00
INICIAL
81.203.224,00
91.083.340,24
3.657.000,00
15.031.064,00
300.000,00
5.244.544,32
5.710.000,00
5.014.827,44
16.886.000,00
224.130.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.172.898,10
0,00
0,00
0,00
4.283.983,97
0,00
6.231.775,07
0,00
8.456.126,78
0,00
0,00
0,00
25.144.783,92
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.315.384,02
229.430,37
1.836.092,82
118.800,00
-1.239.120,77
-118.800,00
1.943.710,63
0,00
0,00
-229.430,37
14.605.350,00
0,00
3.683.367,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.144.783,92
0,00

DEFINITIU
103.965.901,89
6.422.823,98
23.492.757,52
83.248.640,95
2.913.402,00
4.283.983,97
9.491.146,83
8.456.126,78
7.000.000,00
249.274.783,92
DEFINITIU
85.748.038,39
93.038.233,06
2.299.079,23
16.974.774,63
70.569,63
19.849.894,32
9.393.367,22
5.014.827,44
16.886.000,00
249.274.783,92

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 10.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 40 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2016 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 37/2016, EN LA MODALITAT DE
CRÈDIT EXTRAORDINARI.
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 15 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants 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; i amb 12 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2016, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 22 de desembre de 2015.
VISTA la resolució núm. 000298/2016 de data 22 de gener de 2016, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta administració
municipal per a l‟exercici 2016, en data 16 de gener de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Crèdit extraordinari d‟acord amb el que es
preveu a l‟article 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RD 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s‟ha seguit el que disposa
l‟article 5.8 de les Bases d‟Execució del pressupost general per a l‟exercici 2016,
que determina les atribucions de l‟Ajuntament Ple d‟acord amb el que estableix
l‟article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l‟informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals.
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 40 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2016, corresponent a l‟expedient 37/2016 en la
modalitat de Crèdit extraordinari (3.522.551,75 euros) d‟acord amb el detall que
figura a l‟expedient i amb el resum següent :
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS
DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS
INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES
ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS
PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ
D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES
CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS
FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES
PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I
SERVEIS
CAP 3 - DESPESES
FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
CAP 5 - FONS DE
CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES
CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS
FINANCERS
TOTAL

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL

DEFINITIU

103.965.901,89

0,00

0,00 103.965.901,89

6.422.823,98

0,00

0,00

6.422.823,98

23.492.757,52

0,00

0,00

23.492.757,52

77.075.742,85

6.172.898,10

0,00

83.248.640,95

2.913.402,00

0,00

0,00

2.913.402,00

0,00

4.283.983,97

0,00

4.283.983,97

3.259.371,76
0,00

6.231.775,07
8.456.126,78

0,00
3.522.551,75

9.491.146,83
11.978.678,53

0,00

0,00

7.000.000,00

7.000.000,00
224.130.000,00
INICIAL

25.144.783,92
3.522.551,75 252.797.335,67
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL

81.203.224,00

4.544.814,39

0,00

85.748.038,39

91.083.340,24

1.954.892,82

0,00

93.038.233,06

3.657.000,00

-1.357.920,77

0,00

2.299.079,23

15.031.064,00

1.943.710,63

0,00

16.974.774,63

300.000,00
5.244.544,32

-229.430,37
14.605.350,00

0,00
3.522.551,75

70.569,63
23.372.446,07

5.710.000,00
5.014.827,44

3.683.367,22
0,00

0,00
0,00

9.393.367,22
5.014.827,44

0,00

16.886.000,00

16.886.000,00

0,00

224.130.000,00

25.144.783,92

3.522.551,75 252.797.335,67

SEGON.- APROVAR la modificació de l‟annex d‟inversions aprovat juntament amb
el pressupost municipal per a l‟exercici 2016, en el sentit d‟afegir els projectes
d‟inversió que s‟han tramitat en el segon trimestre de l‟exercici, donant un ròssec
total xifrat en VINT-I-DOS MILIONS QUATRE-CENTS DISSET MIL DOS-CENTS
ONZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS (22.417.211,64 euros) en
compliment de l‟article 166, apartats 2a) i 3 de RDL 2/2004, de 5 de març, pel que
s‟aprova el TRLRHL.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l‟expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s‟hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l‟article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l‟acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
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BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 11.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. B.A.V.V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05- EUROS. –
EXP. SA 45/16 PA.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; 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. 2293/2016, de 30 de març, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. B. A. V. V., amb DOI Y-1986736-X i
domicili al carrer Barcelona, núm. 99, 2n 1a de l‟Hospitalet, per una infracció molt
greu contra contra la llei 50/1999 (no disposar de la preceptiva llicència).
VIST que l‟esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte d‟un
intent infructuós de notificació el dia 5 de maig de 2016. En aquest intent
l’interessat es va negar a agafar el trasllat i a signar qualsevol rebut (a la
diligència de notificació figura la menció “No la quiere coger”, amb la identificació i
DNI del notificador).
ATÈS que a l‟esmentada resolució s‟advertia al Sr. B. A. V. V. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VIST que, d‟acord amb l‟article 59.4 de la Llei 30/1992, LRJ-PAC, i atenent a que
l‟interessat ha refusat la notificació d‟una actuació administrativa i aquesta
circumstància es fa constar expressament en l‟expedient, es considera adient
continuar el procediment, procedint-se a dictar la corresponent resolució

…/…

32

administrativa, d‟acord amb la proposta de resolució definitiva de la Sra. Instructora
de data 13 de maig de 2016.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 13.05.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 18.05.2016
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 13.05.2016 i en conseqüència declarar provats
els fets que s‟hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d‟unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. B. A. V. V., amb DOI Y-1986736-X i domicili al
carrer Barcelona, núm. 99, 2n 1a de l‟Hospitalet, autor de l‟esmentada infracció, tal i
com es deriva del procediment incoat a l‟efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. B. A. V. V., amb DOI Y-1986736-X i domicili al carrer
Barcelona, núm. 99, 2n 1a de l‟Hospitalet, responsable de la comissió de les
infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat
següent:
a) Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l‟article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d‟animals potencialment perillosos, l‟article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l‟article 3.1 del
Decret 170/2002 d‟11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l‟article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
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Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. B. A. V. V., amb DOI Y1986736-X i domicili al carrer Barcelona, núm. 99, 2n 1a de l‟Hospitalet en
aplicació de l‟art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 12.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.C.A.C. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99, SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. (EXP.
SA 173/15.)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; 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. 992/2016, de 17 de febrer, es va incoar el
present procediment sancionador contra el Sr. A. C. A. C., amb NIE X-71877349-X i
domicili al carrer França, núm. 30 planta baixa, de l‟Hospitalet, per una infracció
molt greu contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l‟ esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 4 i 9 de març de 2016, com
així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als efectes
previstos en l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 13 de maig de 2016.
CONSIDERANT que a l‟ esmentada resolució s‟advertia a l‟ imputat que, de no
efectuar al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
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VIST que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l‟ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 03.06.2016
la qual s‟ajusta a la legalitat vigent.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 06.06.2016
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.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 06.06.2016 i en conseqüència declarar provats els fets que s‟hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. A. C. A. C., amb NIE X-71877349-X i domicili al carrer
França, núm. 30 planta baixa, de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d‟animals potencialment perillosos de l‟espècie canina, requerida per
l‟article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d‟animals potencialment perillosos, l‟article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l‟article 3.1 del Decret 170/2002 d‟11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l‟article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l‟article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, el Sr. A. C. A. C., amb
NIE X-71877349-X i domicili al carrer França, núm. 30 planta baixa de l‟Hospitalet,
en aplicació de l‟art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l‟art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 13.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M.V.R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99, SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
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POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. (EXP.
SA 15/16 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, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; 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. 2402/2016, de 5 d‟abril, es va incoar el present
procediment sancionador contra la Sra. M. V. R., amb DNI 38453202-P i domicili al
carrer Castelao, núm. 56, 3r 1a de l‟Hospitalet, per una infracció molt greu contra la
normativa de protecció dels animals.
VIST que l‟ esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
notificació a la imputada el dia 28 d‟abril de 2016, com així consta a la corresponent
diligència de notificació.
CONSIDERANT que a l‟ esmentada resolució s‟advertia a l‟ imputat que, de no
efectuar al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada
proposta de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de
la persona imputada.
VIST que no consta la presentació d‟al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de la Sra. V. dintre del termini de quinze dies atorgat a l‟efecte.
VISTA la Proposta definitiva de resolució de la Sra. Instructora, de data 30.05.2016
la qual s‟ajusta a la legalitat vigent.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 01.06.2016
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.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 30.05.2016 i en conseqüència declarar provats els fets que s‟hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. M. V. R., amb DNI 38453202-P i domicili al carrer
Castelao, núm. 56, 3r 1a, de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i
la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d‟animals potencialment perillosos de l‟espècie canina, requerida per
l‟article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d‟animals potencialment perillosos, l‟article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l‟article 3.1 del Decret 170/2002 d‟11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l‟article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l‟article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, la Sra. M. V. R., amb DNI
38453202-P i domicili al carrer Castelao, núm. 56, 3r 1a de l‟Hospitalet, en aplicació
de l‟art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l‟art. 130 de la
llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
24/5/2016 A 20/6/2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 4124 AL 5198.
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
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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. 4124 de data 24 de maig al núm. 5198 de data 20 juny 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 DES DEL NÚM. 21 AL NÚM. 24 DEL 31 DE
MAIG I DEL 7, 14 I 21 DE JUNY 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 21, 22, 23 i 24 de 31 de maig i de
7, 14, 21 de juny de 2016, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 16 presentada pels grups polítics
municipals del PSC, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC i CiU; amb la
moció número 17 presentada pels grups polítics municipals de CIUTADANS, ICVEUiA-PIRATES, PP, ERC i CiU; i amb la moció número 18 presentada pels grups
polítics municipals d‟ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC i CiU, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
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Molt bé, per a la presentació de les tres, segons hem acordat, seria el Sr. Fran
Belver, Sra. Carballeira i la Sra. Esplugues. Tenen entre els tres, deu minuts, Sr.
Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Moltes gràcies Alcaldessa. Presentem una moció que el què fa és adherir-se al
manifest que han elaborat els ajuntaments de L‟Hospitalet; Moncada i Reixac i
Sanfeliu de Llobregat, sota el nom “Ara Rodalies”. El què es pretén amb aquest
manifest és demanar que aquestes Rodalies de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona
es converteixi en un veritable metro regional. Es fa esmen durant tot el manifest, als
avantatges que això pot significar, especialment amb la incidència que tindria per la
disminució del tràfic de vehicles privats i la seva incidència tant des del punt de vista
ambiental com des del punt de vista de la mobilitat.
Dintre de les actuacions més rellevants que aquí es plantegen, en el nostre terme
municipal, és el tema del túnel ferroviari de L‟Hospitalet, així com l‟estació
intermodal de La Torrassa, i també posem de manifest, el fet de que ja en aquests
moments, no estem sols els ajuntaments, demanant aquestes millores, si no que
entitats com els Consells Comarcals, Cambres de Comerç de Barcelona, la Cambra
de Comerç de Sabadell o la pròpia Generalitat de Catalunya, s‟han afegit a
aquestes demandes.
En el manifest es plantejava la demanda a les candidatures que a Catalunya es
presentaven a les eleccions del passat 26 de juny que agafessin el compromís de
prioritzar l‟execució d‟aquest Pla, les eleccions ja s‟han produït, el que desitgem és
que tots els grups parlamentaris, com a mínim, dels partits que són els signants
d‟aquest manifest, ara que s‟iniciarà la legislatura en el Congrés dels Diputats, s‟ho
facin seu, i ho marquin com a una inversió prioritària, en el desenvolupament del
Pla de Rodalies de Barcelona.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo presentaré la moció per la remodelació del carrer Peñíscola. Aquesta moció ve
precedida per reunions dels grups municipals amb els veïns afectats d‟aquest carrer
i ens farem ressò d‟aquesta reivindicació històrica que tenen els veïns d‟aquest
carrer.
Tot i que com ens ha explicat el responsable, en aquest cas, el Sr. Castro que el
carrer Peníscola ja ha tingut intervencions, per part del Govern municipal, el tram
sobre el què parla aquesta moció, encara té una sèrie de deficiències greus
detectades per tots, que no han obtingut resposta encara i considerem que és
urgent resoldre.
Les deficiències de les quals parlem són: un carrer amb una “curva” molt
pronunciada i estreta que obliga als cotxes a envair el carril contrari i també podem

…/…

39

trobar que n‟hi ha marques dels cotxes al mur, aquest mur que n‟hi ha al carrer.
Deficiències a l‟enllumenat, podem trobar fanals amb els cables al descobert en una
provisionalitat que s‟ha tornat permanent, perquè ja porta molt de temps així.
Manca la retirada d‟una base, d‟un antic armari d‟iluminació públic que dificulta la
mobilitat a aquesta via pública. N‟hi ha una única vorera molt estreta que dificulta
també l‟accessibilitat del carrer i sobretot la recollida de l‟aigua de la pluja, que el
sistema de recollida actual, fa que el carrer que queda per sobre, fa caure aquesta
aigua a la “curva” del carrer Peñíscola, i en la pendent que té aquesta “curva” i
l‟escassetat de clavegueram, converteix aquest tram, en un carrer, en una zona una
mica perillosa els dies de pluja.
Per això, els grups municipals de Ciutadans, Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Pirates, Partit Popular, Esquerra Republicana i
Convergència, demanem l‟estudi d‟un pla global de millora del carrer Peníscola que
reculli, com a mínim, la millora de l‟enllumenat, del clavegueram, de les voreres, el
mur i l‟ampliació de la “curva” i que un cop aprovat aquest projecte, s‟executi, el
mateix, a la major brevetat possible.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Doncs, aquesta tercera moció és per impulsar millores en l‟educació especial a
L‟Hospitalet. A L‟Hospitalet tenim dues escoles d‟educació especial, una que es diu
“Estel Can Bori” que és pública i una altra que és concertada que es diu “Escola
Escorça”. En aquest sentit, l‟escola Estel Can Bori, és un centre que acull alumnes
de tres a 20 anys que presenten necessitats educatives especials. Només té 120
places i per organitzar-se des del punt de vista pedagògic, té moltes mancances, a
dia d‟avui, sobretot de problemes d‟accessibilitat.
Pel que fa a l‟escola Escorça, que està concertada amb el Departament
d‟Ensenyament, doncs, també té greus deficiències, només pot acollir, un número
no superior a 25 persones, i en l‟actualitat es troba en un estat de saturació que fa
del tot gairebé, doncs, complicat que els pares i els alumnes tinguin unes bones
condicions.
En aquest sentit, l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, és conscient de que hi ha una oferta
que és limitada i que cal incrementar els esforços per incrementar les places
educatives a la Ciutat.
Per tots aquests motius, des dels grups municipals ICV-EuiA-Pirates, Partit Popular;
Esquerra Republicana i Convergència i Unió, proposem al Ple:
Primer, instar al Govern de la Generalitat que elabori, amb la col·laboració del
govern municipal, un mapa de l‟oferta, a partir de les necessitats d‟escolarització
dels alumnes de L‟Hospitalet, amb necessitats educatives especials i en aquest
sentit, que concretin un calendari per garantir les places suficients per atendre
aquest alumnat.
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En segon terme, instar al Govern municipal i al Departament d‟Ensenyament, a
tractar i canalitzar, amb la Taula mixta de planificació i execució de les millores
necessàries de l‟accessibilitat de l‟escola especial Estel Can Bori, abans de que
finalitzi aquest 2016.
I en el tercer punt, instar al Govern de la Generalitat a impulsar millores
conjuntament amb l‟escola Escorça, que millori la capacitat d‟acollida d‟atenció
pedagògica individual pels alumnes en el marc d‟un futur Decret d‟atenció educativa
de l‟alumnat, en el marc d‟un sistema inclusiu.
I quart, donar trasllat. Moltes gràcies.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo el què voldria aclarir l‟acord 1, com queda perquè hem fet una proposta. Jo la
tinc aquí, si vols. A nosaltres ens està bé, la primera i la segona, però vaja, jo crec
que la que hem de fer, és la que hem acordar finalment, diu: “instar al Govern
municipal, a sol·licitar al Departament d‟Ensenyament de la Generalitat, tota la
informació necessària, per elaborar conjuntament amb el marc de la Taula mixta en
planificació, un informe sobre les necessitats d‟escolarització dels alumnes amb
necessitats educatives especials de L‟Hospitalet, i sobre l‟oferta actual de recursos
existents per atendre aquests alumnes. Cal que aquest informe concreti un
calendari d‟actuacions per garantir les places suficients per atendre aquest
alumnat”.
Aquesta és la última que hem....

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo és que crec que hi ha hagut una confusió d‟emails. Jo això ho he enviat a la
resta de portaveus.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Això...

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Jo en aquest sentit, no tenia constància, d‟aquesta última modificació.

SRA. ALCALDESSA
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En tot cas, pregunto, si estem presentant unes mocions que la primera i la segona
estan clares, la tercera està clara la intenció, però el text o la presentació de la Sra.
Esplugas i del que ara comentava, el Sr. Graells, doncs, no coincideix exactament.
Què és el que estem sotmetent a votació, pregunto, per què... no? Més que rés
perquè hem de donar la paraula, sí Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
El text del que s‟ha donat compte en Junta de Portaveus, com últim text, que és la
modificació de l‟apartat primer de la moció, que tinc jo, és “instar al govern de la
Generalitat, que elabori amb la col·laboració del govern municipal”. Aquest és el text
que a mi m‟han passat com definitiu.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Quedi clar que nosaltres estem d‟acord, perquè aquesta és la primera proposta que
no satisfeia...

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo crec que en algun moment el text s‟ha tallat, no se per què.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Però això és el que hem acordat...

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí i aquest és el jo he enviat per email.

SRA. ALCALDESSA
Bé, en tot cas, hi ha un esmena “in voce”, perquè ens aclarim, perquè sinó no ens
en sortirem, hi ha una esmena “in voce”, Sr. Graells, la fa arribar a la Sra.
Secretària, estem d‟acord o no? Ah! val, val, i Sra. Secretària, en tot cas, la
incorporem a la moció.
Jo li demanaria que fes lectura.

SRA. SECRETÀRIA
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El punt primer és “instar al Govern municipal, a sol·licitar al Departament
d‟Ensenyament de la Generalitat, tota la informació necessària per elaborar
conjuntament, en el marc de la Taula Mixta de Planificació, un informe sobre les
necessitats d‟escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials de
L‟Hospitalet, i s‟obri l‟oferta actual de recursos existents per atendre aquestes
alumnes. Cal que aquest informe concreti un calendari d‟actuacions per garantir les
places suficients per atendre aquest alumnat”. Això seria l‟apartat primer.
El segon desapareixeria, perquè és instar al govern municipal a tractar en la Taula
Mixta de Planificació..., aquesta representa que està assumit en el primer, no? I el
tercer passaria a segon, que és: “instar al govern de la Generalitat, a impulsar
millores conjuntament a l‟escola Escorça que millori la capacitat...

SRA. ALCALDESSA
A veure, quedaria, el segon, tercer i quart tal com estava plantejat des de l‟inici i
canviaria el primer amb aquesta esmena “in voce” que s‟acaba de llegir per part de
la Secretaria. Està tothom, els grups que l‟han presentat, estan d‟acord?. Ara sí
procediríem a la votació.

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)
Gracias Alcaldesa. Respecto a la moción de soporte al manifiesto de “Rodalies”, a
favor. Es una reivindicación histórica y además espero que muchos municipios
apoyen y suscriban al manifiesto.
Respecto a la moción para impulsar mejoras en la educación especial en
L‟Hospitalet, a favor, como no podía ser de otra forma.
Y respecto a la moción para la remodelación de la calle Peníscola, el pasado
martes en las Comisiones Informativas, se informó a los grupos de la oposición
sobre la situación de la calle. Las actuaciones estudiadas y el acuerdo que había
con la Asociación de vecinos para llevar este tema al Consejo de Distrito. No
entendemos a razón de qué, debemos saltarnos los órganos de participación que
tenemos, más allá, de si los consideramos adecuados o no. Y tomar las decisiones
que afectan directamente a los vecinos de la zona, aquí en el Pleno.
El grupo de Ciudadanos, presentó una moción en este Pleno, hace algún tiempo,
aprobada, por cierto, donde solicitaba destinar una parte del presupuesto municipal,
a actuaciones que se decidieran en los consejos de distrito. Meses mas tarde,
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parece que se quiera poner en duda la capacidad de decisión del Consejo de
Distrito.
Llevamos meses reclamando, en este Pleno, dotar de contenido y decisión a los
Consejos. Mejorar la participación y la transparencia, pero a la hora de la verdad,
son algunos grupos de la oposición los que rechazan realizar una consulta
ciudadana o decidan actuaciones sin contar con la participación de los vecinos. Es
muy complicado estar de acuerdo con grupos que cambian de criterio de
participación, cada quince días.
Voto en contra de esta moción.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de la 16, de la 18 i en contra de la 17.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a la moció de suport al manifest de Rodalies, el grup municipal de la
CUP-Poble Actiu, votem a favor de la moció. Voldríem presentar una esmena “in
voce” per demanar que la moció incorpori l‟adopció d‟un tercer acord, aquest acord,
literalment diria: “Donar suport a les mobilitzacions veïnals en defensa d‟un
transport públic digne i de qualitat accessible per a tothom”. I si s‟acceptés...

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Suposo que a tots els signants ens dóna igual. No hi ha cap problema, però el
problema és que estem donant suport a un manifest ja preexistent en d‟altres
ajuntaments. Suposo que aquest és el problema, vaja, jo per a mi donar suport al
transport públic no tinc cap inconvenient, però clar, estem modificant el manifest
que no és només de la ciutat de L‟Hospitalet.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, estem votant una moció a L‟Hospitalet que inclou, en un punt inclou el manifest i
estem intentant afegir un acord més, no estem modificant el manifest, i la nostra
esmena no es votarà en cap altre ciutat, vull dir, simplement és afegir un acord. Si
estem d‟acord, pues...
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SRA. ALCALDESSA
Pot repetir, si us plau.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, seria donar suport a les mobilitzacions veïnals en defensa d‟un transport públic
digne i de qualitat, accessible per a tothom.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Jo, si em perdona Alcaldessa, jo no tinc cap inconvenient, però és que estem
aprovant una moció que es titula “Moció de suport al manifest “Ara Rodalies”. Que
podem fer un manifest a favor del transport públic, que jo no tinc cap inconvenient,
però ara en aquest moment estem votant una moció de suport al manifest “Ara
Rodalies” que està signat per tres ajuntaments.

SRA. ALCALDESSA
Sí, a veure, aquest és un manifest que més enllà que avui el que portem a
aprovació s‟ha aprovat per part de l‟Ajuntament de San Feliu, de Montcada, bé, en
aquest cas, entenc que s‟aprovarà per part de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, l‟Àrea
Metropolitana, demà passat a la Diputació de Barcelona, i es dóna suport a un
manifest, a un manifest que podia ser aquest o podia ser un altre, evidentment. A mi
el que acaba de dir el regidor, el text en si mateix, en fi, jo no tinc cap inconvenient,
però és cert que formalment hem aprovat el mateix text a totes les institucions,
possiblement si ho haguéssim parlat amb una mica més de temps o s‟hagués
plantejat aquesta esmena, doncs potser ens hagués donat temps a tots a pensar-ho
i a reflexionar-ho. Entenc que no tothom està d‟acord que s‟afegeixi, a veure, no
obrim el debat, bé, en fi...

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres entenem que per defensar rodalies caldrà la mobilització veïnal i com a tal
demanem que el Ple aprovi, dins d‟aquesta moció, el suport a aquesta mobilització
veïnal que caldrà per defensar les rodalies. I si no s‟accepta, doncs res, endavant.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, val, en tot cas, s‟ha posicionat sobre totes les mocions? Doncs continuï.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
D‟altra banda, també voldríem fer una sèrie de consideracions. Són continguts que
trobem a faltar a l‟esmentat manifest:
- La manca d‟inversions a la xarxa de rodalies respon a la prioritat del govern de
l‟estat espanyol d‟invertir en les línies del tren d‟alta velocitat. Crec, cal més
inversió a Rodalies, perquè responen a una demanda social real de mobilitat i el
tren d‟alta velocitat, per contra, no dóna resposta a aquesta demanda. Les
inversions en el Tren d‟Alta Velocitat més aviat responen als interessos
especulatius de grans grups empresarials vinculats al poder.
- Al text del manifest trobem a faltar la defensa del dret a una mobilitat sostenible,
de qualitat, a preus populars, accessible, sense barreres per a les persones amb
diversitat funcional, amb un servei que contempli més freqüències de pas i més
itineraris.
- Hauríem introduït el concepte de democratització de la mobilitat, el dret a
transitar per la ciutat, entre els barris i d‟un poble a un altre, sense haver de
disposar d‟un vehicle privat per fer-ho. Únicament un sistema de transport públic
integrat, en xarxa, a preus populars i accessible per a tothom, pot garantir el dret
a la mobilitat de totes les persones.
- Trobem a faltar, així mateix, al text del manifest, reivindicar al Ministeri de
Foment el traspàs a la Generalitat de Catalunya de la xarxa ferroviària de
Rodalies, que ara té ADIF. Aquest traspàs de competències hauria d‟anar
acompanyat de la dotació econòmica pertinent.
- Subratllar també la necessitat de donar una resposta als veïns del barri de Sant
Josep afectats pel soroll que provoca la zona de maniobres ubicada entre els
carrers Terra Baixa, Canigó i Vilafranca, que inclou un semàfor ubicat al costat
dels habitatges d‟aquest carrer Terra Baixa, que regula el trànsit dels trens que
han d‟aturar-se, amb el soroll que comporta la frenada i arrencada del trens.
- La necessitat també que ADIF es faci responsable de la neteja i el manteniment
de les vies. Actualment, s‟hi acumulen runa, brossa i brutícia, fet que provoca
males olors, la presència de rates, escarabats i altres insectes amb el risc de
problemes sanitaris i de contaminació.
- Recollir, així mateix, les reivindicacions dels veïns del barri de Bellvitge, cal
donar una solució definitiva a la manca d‟accessibilitat de l‟estació, ja sigui
aplicant el Pla de Rodalies que contempla el soterrament de les vies o fent les
obres pertinents per dotar l‟estació d‟ascensors i rampes.
- Finalment, no podem oblidar el projecte de privatització de RENFE. Hem de
defensar clarament un sistema de transport públic i de qualitat, perquè
únicament un sistema de transport públic integrat, en xarxa, a preus populars i
accessible per a tothom, pot garantir el dret a la mobilitat de totes les persones.
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En relació a la moció 17, per a la remodelació del carrer Peníscola, des de la CUPPA subscrivim íntegrament el contingut de la moció i simplement afegiríem la
pregunta següent, si aquest carrer estigués situat al barris, per exemple, de Santa
Eulàlia, a la zona de la plaça Europa o al barri del Centre, per exemple, es trobaria
aquest tram del carrer en la situació que es troba actualment, aquest tram de carrer,
el que està a tocar del número 8 del carrer Peníscola, segurament aquest tram de
carrer ha tingut la mala sort d‟estar força amagat a una zona de Can Serra, força
desconeguda, ens preguntem si estaria en el mateix estat des de fa els anys que fa
que està així, des de fa tants anys, si estigués en una altra zona de la ciutat.
En relació a la 18, votarem els acords per separat i, en primer lloc, agrair a les
famílies mobilitzades i afectades per l‟anomenat exili educatiu i a la Xarxa Groga,
per posar aquest tema sobre la taula, amb la carta que alguns grups...sobre la que
vam preguntar en un parell de Plens de fa uns mesos. Des del grup municipal de la
CUP-Poble Actiu considerem fonamental el dret a l‟educació de tots els infants,
sense discriminacions, ni exclusions i, per això, defensem la necessitat de potenciar
una xarxa pública d‟educació especial a l‟Hospitalet, que doni cobertura a tota la
demanda actual, sense excuses. Hem decidit votar els acords de la moció per
separat, votarem a favor dels acords Primer, Segon i Quart, i votarem en contra de
l‟acord Tercer. Els motius pels quals votem en contra de l‟acord Tercer són:
La falta de concreció quan es parla d‟impulsar millores. Estem parlant de traspassar
recursos públics a una entitat privada, el mínim que es pot demanar és fixar una
quantia d‟aquestes aportacions, definir els objectius a assolir i concretar com
avaluarem l‟assoliment d‟aquests objectius. Altrament, estaríem deixant la porta
oberta a la derivació sense restriccions de diners públics cap a entitats privades.
Des de la CUP–Poble Actiu apostem clarament per potenciar una xarxa pública
d‟educació especial i la separació clara entre escola pública i escola privada. No al
model d‟escoles concertades, diem des d‟aquest grup municipal. Únicament les
escoles públiques garanteixen la gratuïtat de l‟ensenyament.
Fent una mica d‟història, les escoles privades concertades sovint es creen per
donar resposta davant les mancances de l‟oferta pública d‟educació. La concertada
sorgeix, per tant, com una crossa de la pública, de la qual és subsidiària. La
concertada viu i es desenvolupa gràcies a les subvencions de l'Administració
Pública i a les quotes obligatòries de matrícula aportades per les famílies. Les
escoles concertades han de deixar de rebre subvencions de l‟administració pública,
han de triar entre ser privades o integrar-se a la xarxa pública. En aquest cas
concret, el grup municipal de la CUP-Poble Actiu optem per la creació d‟escoles
d‟educació especial noves, que formin part de la xarxa pública i absorbeixin, si
s‟escau, les places de l‟escola privada Escorça.
Finalment, comentar que no podem votar a favor d‟un acord que fa referència a un
futur decret que encara no s‟ha elaborat ni aprovat i, per tant, en desconeixem el
contingut. I no acabem de...i això estava redactat abans de l‟última esmena i és
molt probable que hagi desaparegut, però com que les esmenes arriben o aquestes
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ens han arribat unes hores o uns minuts abans del Ple, no acabo de saber si aquest
tros respon a l‟últim acord que s‟ha presentat o no. És el primer, però ¿consta
finalment, en el text final consta...fa referència al futur Decret? Doncs això.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part de Ciutadans.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, gracias Alcaldesa. Vamos a ver, al final la primera, la 16, qué es lo que va a
pasar, porque aquí se ha hecho una propuesta por parte de la CUP-Poble Actiu ¿se
va a recoger o no se va a recoger?

SRA. ALCALDESSA
A ver, tendríamos que proceder, como es una enmienda, espere un momento Sr.
García, porque vamos a clarificar, sí, vamos a clarificar si se admite o no se admite
la enmienda, yo procedería a una votación sobre la enmienda de los grupos que
proponen ¿cómo que no?

Essent les 17.59 hores, abandona la sessió la Sra. Mercè Perea Conillas, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. SECRETÀRIA
De conformitat amb l‟article 46.11.c) del Reglament Orgànic de Ple, les esmenes a
les mocions han de ser acceptades pels grups proponents.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Exactamente.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, si hay algun grupo proponiente que no la acepta, vale. ¿Todos los grupos
que proponen la moción están de acuerdo en la propuesta de la CUP-Poble Actiu?
¿No? Pues no, no se admite, se vota la moción original.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, entenderíamos que entonces CUP-Poble Actiu votaría en contra.

SRA. SECRETÀRIA
No, no, ha votado a favor igual.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A favor igual, perfecto,
favorablemente a las tres.

muy bien,

me

congratulo.

Nosotros

votaremos

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, quiere hacer alguna intervención o simplemente era esto, perfecto. Por
parte del PSC.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. En relació a la moció 17, de la remodelació del carrer
Peníscola, nosaltres ja els indiquem que votarem en contra de la moció i ara
explicarem les raons.
En primer lloc, aquesta moció, esta moción tiene un atendido, un primer atendido,
que dice que hay una ausencia de inversiones total por parte del gobierno
municipal, en la calle Peñíscola, yo les quiero recordar que la calle Peñíscola, y así
se lo indiqué a todos los grupos en la Comisión Informativa de Presidencia, es una
calle que ha recibido, en los últimos mandatos, importantísimas inversiones, es
difícil encontrar una calle en la ciudad que tenga dos escaleras mecánicas, un
ascensor, una pasarela de conexión con la calle Molí, todo el tramo del 25 al 37
totalmente rehabilitado, con un valor de más de 250.000 euros, el tramo de avenida
Can Serra hasta el 25, es que decir que hay ausencia de inversiones en la calle y
olvido histórico, me parece que es quizás una desmemoria por parte de los
representantes de los grupos municipales o un desconocimiento de lo que en esa
calle se ha hecho en los últimos años.
Todos compartimos la necesidad de arreglar ese tramo, eso es una obviedad y eso
se le ha explicitado a los vecinos del 8 al 12, especialmente a los del número 8, a lo
largo de los últimos años. Pero nosotros no compartimos, primero por esa cuestión
o esa afirmación de ausencia de inversiones, una segunda cuestión que dice el
acuerdo primero, en el que tampoco estamos de acuerdo, desmontar y remodelar
ese muro, necesita de mucho consenso, ese muro no solamente afecta a la
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visibilidad o a la estética de los ciudadanos que viven en el número 8, es que afecta
a la seguridad de los ciudadanos que viven en los edificios del 25 al 37, afecta a la
seguridad de esas viviendas, y cuando se ha tratado este tema con los vecinos que
viven en esos edificios, están absolutamente en desacuerdo con tocar ese muro.
Es una evidencia que esa curva es muy cerrada y es una evidencia que ese muro
estéticamente digamos que no es nada agradable, es un muro hecho en los años
70, muy complicado, muy complicado de desmontar, porque ni sabemos, con los
estudios que tenemos, difícilmente algún técnico nos va a certificar que la carga
que hay encima de los edificios está o no lo suficientemente sustentada por ese
muro. Y en estas condiciones nosotros no vamos a desafiar a la suerte, tenemos un
estudio realizado hace unos años, que más allá del valor, del coste económico del
desmonte del muro, nos ponía la inconveniencia de la seguridad de los edificios que
hay encima, y eso es lo que prima.
En el resto de temas del acuerdo primero, no tendríamos ningún problema, es una
obviedad, es una obviedad que hay que arreglar las salidas de aguas del muro, es
una obviedad que hay que mejorar la ampliación de la acera, aunque cumple, como
dice la moción, con la Ley de accesibilidad, pero es lógico que ampliemos esa
acera. Es una obviedad que hay que eliminar, aunque hay vecinos que se resisten,
algunas plazas de aparcamiento en el lado contrario a los edificios, en todo eso
estamos de acuerdo, y es una obviedad que hay que acabar de resolver el
problema de un tramo concreto aéreo que tenemos de alumbrado público.
Pero todo eso también lo hemos trabajado con la Asociación de Vecinos y en la
última reunión de este mes de junio, acordamos, en el marco de la Asociación de
Vecinos, dos cosas, una que la calle Granollers, que antes el Sr. Giménez de CUPPoble Actiu se refería a la calle olvidada y que ciudadanos de primera y de
segunda, si esa calle estuviera en no sé qué barrio, oiga, en todos los barrios hay
situaciones de necesidad y hay situaciones donde hace falta invertir, hemos
acordado ahí una inversión de un excedente presupuestario de más de dos
millones de euros, precisamente para calles que tienen esos déficits, no nos
estamos olvidando de nadie.
Pero es que, en fin, el tramo concreto de esa calle, desde un punto de vista de
asfaltado, está mucho mejor que el de la calle Peñícola desde un punto de vista de
accesibilidad, mucho mejor que la calle, perdón, que la calle Granollers, desde
accesibilidad mucho mejor que la calle Granollers, y desde un punto de vista de
seguridad para los peatones, mucho mejor que la calle Granollers, y hemos pactado
con la Asociación de Vecinos precisamente llevar al plan de inversiones la calle
Granollers. Y también hemos pactado con la Asociación de Vecinos llevar este
tramo de la calle Peñíscola a debate en el Consejo de Distrito, para, haciendo uso
del presupuesto de inversiones al que antes aducía la Alcaldesa, poder definir,
desde un punto de vista participativo, si ese tramo de calle se soluciona o no.
Y yo estoy convencido de que se va a solucionar, porque la gente de Can Serra
tiene criterio y sabe perfectamente distinguir. Precisamente por eso también han
priorizado una calle que lo necesita mucho más. Por tanto, lo que queremos es que
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sean los propios vecinos y vecinas en el Consejo de Distrito y las entidades, las que
prioricen este proyecto, estamos convencidos de que saldrá adelante. Si ustedes
hubieran aceptado esta idea de acuerdo, digamos, de elevar este debate al
Consejo de Distrito, no tendríamos ningún problema, ningún problema en votar
favorablemente esta moción.
Pero insisto, aquí hay razones de mucho peso. En primer lugar, negar que ahí se
han hecho inversiones es sencillamente no conocer la calle, insisto, indíquenme
una calle que tenga dos escaleras mecánicas, un ascensor, dos rampas y un
sistema, digamos, de plataforma única, en más de la mitad de la calle, sí Sr. Martín,
usted es vecino de Can Serra y tiene criterio suficiente para poder, de alguna
manera, comparar. Y, por tanto, nuestro criterio es, insistimos, llevar a debate este
tramo de calle al Consejo de Distrito, habrá, entendemos, recursos suficientes, y
entendemos que en este mandato este tramo se podrá resolver de esa manera.
Insisto, sin entrar en el debate del muro, porque es un debate de una complejidad
extraordinaria, no es una cuestión estética, más allá de que es necesario recoger
las aguas, no solamente por seguridad de los vehículos, sino porque también
acaban cuando hay días de muchísima lluvia, las cuatro o cinco veces que esto
sucede al año, hay dificultades también para cruzar la calzada por parte de los
peatones. Nada más, muchas gracias.
Essent les 18.02 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Mercè Perea Conillas,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Respecte a la moció d‟educació especial, votarem a favor després d‟haver acceptat
aquesta proposta de primer acord, dir que l‟informe mai l‟hem pogut fer perquè
sempre això és una demanda permanent que li hem fet al departament d‟Educació i
mai ens passa les dades, esperem que amb aquesta moció tinguem més força per
poder exigir això.
Però més enllà de l‟informe, el que sí constatem una realitat i és una situació de
saturació de l‟escola Estel Can Bori, una situació de saturació, fins i tot, jo diria quan
dieu de 25 persones o alumnes, com a màxim, que hauria de poder atendre
l‟Escorça, perquè això és el que diuen els professionals, professionals amb molt
bona voluntat i una gran professionalitat, però que jo diria que 25 és excessiu, no
tant per les instal·lacions, sinó pel grau d‟afectació d‟aquests alumnes, és un grau
d‟afectació, són alumnes pluridiscapacitats i la norma que regula les ratios de
l‟educació especial, parla de forquilles d‟entre 3 i 8 alumnes, depenent de l‟afectació
d‟aquests alumnes, i parlem d‟una afectació, evidentment, de pluridiscapacitat i, per
tant, podies dir 3, com a molt 4, si tenen cinc unitats autoritzades, jo crec que com a
molt 20, recordem que estan a 28, per tant, és, diríem, a més a més, amb uns
dèficits que a nosaltres també constatem a nivell d‟equipament i, per tant, jo crec
que estem molt saturats, i l‟escola pública de la ciutat també.
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A més a més, tenim alumnes d‟educació especial fora de la ciutat, que són de
l'Hospitalet, i evidentment, si tenim les dues escoles saturades i tot i això ens
manquen places, tot i que defensem el model d‟escola inclusiva que aquests
alumnes poguessin estar en les USES, però està majoritàriament acceptat que
depèn del grau de discapacitat dels alumnes, hi ha una tipologia d‟alumnes que es
recomana que estiguin en escoles d‟educació especial, si aquests alumnes prenen
les nostres dues escoles i a sobre per sobre del que seria recomanable i, a més a
més, tenim alumnes fora, això és igual a necessitat d‟una escola nova, i jo crec que
això al final ho haurem de posar ja definitivament sobre la taula, el Departament
sempre s‟ha escudat en el tema de les USES, el model d‟escola inclusiva, sí, però
tenim saturades les escoles d‟educació especial.
Jo el que li diria, per aconseguir la unanimitat i tenir més força, al representant de la
CUP, en base al que ell deia, que jo bàsicament podria estar d‟acord, jo crec que
fins i tot la gent de l‟Escorça estaria d‟acord en què anéssim a la construcció d‟una
escola pública i es pogués absorbir el personal, els pares són una cooperativa de
pares, molt humils, i estarien encantats de poder anar a una escola...digues, bé, és
igual, després ja m‟ho dius, però vaja, que estarien encantats. Però jo, per tant, li
faria una proposta al representant de la CUP, perquè podia votar que no al tercer
punt, que és el que parla de l‟escola Escorça, parla del Decret, però el primer i el
segon anirien en aquesta línia, no tancarien la possibilitat que anéssim a una
segona escola pública. Has votat a favor? Perdó, perdó, perdó, per tant, ja està, o
sigui, que el punt primer i segon tenen unanimitat, diríem, del Ple, molt bé, molt bé,
doncs ja està.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, quant a les mocions que hem presentat, que hem signat conjuntament, que són
totes, doncs jo crec que ara és el moment, vull dir, en el tema de Rodalies, que hem
de seguir “apretant” i no afluixant, i per això, quan es proposava per part de la CUP
això, volia manifestar un tema, no cal que el que proposi sigui un tema menor i si és
un tema important, però entenc que no forma part, diguéssim, de la contundència
de la moció que defensem de cara a on l‟hem de portar.
Quant al tema del carrer Peníscola, jo el que sí que vull manifestar és que entenc
que, jo no parlaré ni de carrers de primera, ni de segona, ni de tercera, evidentment
quan un carrer es fa nou, actualment es fa en molt millors condicions que es feia en
els anys 70 o 60, però sí que es veritat que moltes vegades jo el que veig és que no
poder obviar que hi ha llocs que s‟han de millorar i que s‟han de fer esforços en
aquesta direcció. Jo no dubto de les possibles inversions que s‟hagin fet, no dubto,
el que és veritat és que a vegades, desgraciadament, a pesar de certes inversions
que es fan, quan un es passeja per certes zones de la ciutat, com és aquest carrer,
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doncs hi ha certes coses que, desgraciadament, torno a repetir, no s‟aprecien,
perquè el que veiem és el que veiem. I, en tot cas, el que nosaltres fem, des de
Convergència, i amb aquesta moció, no és posar-nos a criticar el que s‟ha fet o el
que no s‟ha fet, sinó que intentar sempre seguir caminant avançant i construint i,
per tant, entenem que aquest carrer és un carrer que s‟ha de millorar el que hi ha i
hem de buscar les fórmules, els mecanismes, millors i que, evidentment, no suposin
risc, ni perill, per ningú. Però creiem que aquesta exploració, doncs per part nostra,
encara l‟hem d‟aprofundir una mica més.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, sobre la moció del soterrament, jo lamentar que no s‟hagi incorporat l‟esmena de
la CUP, tot i que la moció és un manifest, crec que no alterava en cap moment el
contingut d‟aquesta moció i, per tant, doncs ho lamento, i lamento que qui no hagi
incorporat aquesta proposta hagi sigut el PP, perquè, miri, nosaltres no som gens
optimistes que aquest manifest arribi a bon port, bàsicament perquè cap govern de
l‟Estat, independentment del color polític, doncs ha fet complir el mandat de soterrar
les vies de RENFE de la nostra ciutat que la divideixen i també el govern del Partit
Popular, durant aquests anys, és el causant dels retards i de les mancances que
existeixen a Rodalies a casa nostra. Per exemple, al Pla de Rodalies que estaven
previstos 4.000 milions d‟inversió, fer 14 estacions, una línia i el desdoblament,
doncs únicament s‟ha executat un 10%.
Respecte del carrer Peníscola, jo crec que tothom compartim la necessitat
d‟arreglar una part del tram del carrer Peníscola, en cap moment jo crec que s‟ha
manifestat o ha sigut la voluntat al menys d‟aquest grup, dir que l‟Ajuntament no ha
fet res en aquest carrer, i la moció l‟únic que reclama és que es faci un estudi, un
estudi per tal de mirar el tema de l‟enllumenat, les clavegueres, les voreres i mirar
també l‟estudi del mur i, a partir d‟aquí, doncs actuar, però jo crec que tots estaríem
en consens, doncs que necessitem arreglar una part d‟aquest carrer i tots coneixem
aquestes deficiències que existeixen en aquest tram del carrer Peníscola.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
A ver, en cuanto a la moción de “Rodalies”, uno, pues no aceptamos esta enmienda
porque entendemos que, como ya se ha dicho antes, es un manifiesto conjunto,
intervienen más actores, y sobre todo a nivel de partido, pues apoyar
movilizaciones vecinales antes de que se produzcan, pues también me parece un
poco prematuro, las movilizaciones, en todo caso, si son justas y se adecuan, pues
se apoyaran en el momento en el que sean necesarias, pero no antes, sobre todo si
son como las del barrio de Gracia o si son similares, pues estas no estamos
dispuestos a apoyarlas.
Respecto a las inversiones, es cierto que hay una carencia de inversiones en
“Rodalies”, que no es fruto de este gobierno, de este último gobierno del Partido
Popular, es fruto de la coyuntura de más gobiernos que no voy a entrar ahora a
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enumerar y a debatir, este gobierno, dentro de las posibilidades, ha continuado con
la inversión igual que en Madrid o igual que en otros centros, en función a los
kilómetros, pues de un mantenimiento, y de hecho tiene previsto, aprobado y
proyectado, pues 400 millones para inversión en “Rodalies” en los próximos años
también, aparte del proyecto anterior.
En cuanto a la calle Peníscola, a ver, la calle Peníscola en ese tramo ha estado
dejada siempre, ha estado dejada siempre, y que quieran alargar más el proceso
llevándolo a otro, bueno, a un proceso participativo, cuando interesa sí, cuando no
interesa no, pero este se ve que interesa llevarlo a un proceso participativo,
nosotros no estamos en contra, pero cuando hay actuaciones urgentes, como son
las de esta calle, pues creo que hay que actuar urgentemente. Hay actuaciones
menores que no se han llevado a cabo, desde el 2011 o 2012, la misma base de la
luz que ya en el 2012 nosotros reclamamos y ustedes nos contestaron que tomaron
nota, pues esas notas se han debido extraviar, porque estamos en el 2016 y
todavía no la han quitado, el cableado de luz creo que implica una inversión menor
como para quitarla.
No hablemos ya del estudio global del muro y de otras actuaciones, en esta moción
lo que se solicitaba primeramente era un estudio y en base a la viabilidad del
estudio, llevar a cabo las obras de mejora, ustedes se niegan al estudio y, por tanto,
se niegan a las mejoras y lo dilatan en el tiempo. Creo que al menos deben de ser
consecuentes y reconocer que esta calle o que este tramo de calle, tiene unas
carencias de inversión muy importante y que cuando uno va nota que afecta, no ya
a la estética, sino a la seguridad, incluso vial, por ello, creo que merece una
actuación urgente y no dilatarlo más en el tiempo. Gracias.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, jo parlaré sobre el carrer Peníscola un altre cop, sabem que s‟han fet inversions
i que a l‟hora d‟exposar-ho ho he comentat, però probablement en aquest carrer
s‟han fet més inversions perquè les necessita, perquè n‟hi ha carrers que per la
seva construcció, doncs no necessiten d‟aquestes inversions i aquest en concret les
necessita i a sobre necessita més, per això demanem aquestes altres.
Sobre el mur, entenem que és un element arquitectònic molt important i no és difícil
reformar-ho, ni canviar-ho, però en tot cas l‟acord diu: “que el Ayuntamiento de
Hospitalet proceda a realizar el estudio de un plan global de mejora de la calle
Peníscola, en el que se contemple, como mínimo, el arreglo del alumbrado”, habla
en todo caso de arreglo, no parla..., sí, el arreglo del alumbrado, las canalizaciones,
el alcantarillado, aceras, muros y ampliación, però una millora no és
enderrocament, la paraula millora no és assimilable a enderrocament, és a dir, una
millora és una cosa i un enderrocament és una altra. Llavors, no parlem en termes
tan contundents, perquè no és així, perquè aquí posa millora només.
Pel que fa al Consell de Districte, nosaltres celebrem i sempre celebrarem que al
Consell de Districte es prenguin decisions sobre les inversions dels districtes, en
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aquest cas, però el que ens sobta és que no es prenen totes les decisions del
districte al Consell de Districte, n‟hi ha inversions que es decideixen des de la
regidoria de districte i unes altres que, com hem dit, que es passarà una part del
pressupost perquè el Consell de Districte pugui decidir. ¿Per què aquesta no pot
ser una inversió prioritària que la regidoria agafi com seva i no hagi de portar al
Consell de Districte? Si tot ho portem al Consell de Districte estem d‟acord, el que
no pot ser és que coses que ens interessen es portin al Consell de Districte i les
que no, no, i fem una mica com volem, no? Llavors, això és el que ens grinyola una
mica.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecto al “soterrament” de las vías, nosotros celebramos que esta unión que se
ha producido entre municipios afectados, creemos que es la vía para hacer efectivo
de una vez por todas que se “soterren” las vías y tener lo que es el metro
metropolitano, que tanto se ha hablado de ello, un servicio de cercanías muchísimo
más eficaz de lo que tenemos en estos momentos y evitar todos esos trastornos a
los vecinos y vecinas que están sufriendo con viviendas cerca de las vías, con una
cantidad de molestias impresionantes y luego encima un servicio insuficiente para
poder desplazarse. Celebramos esta unidad de estos municipios afectados.
Respecto a la escuela de educación especial, yo sobretodo quería agradecer a las
familias que hayan venido a explicarnos las dificultades y esa especie de exilio al
que se ven sometidos muchos de estos niños, que no pueden estar haciendo su
vida escolar de una manera normalizada en nuestra ciudad. Nos explicaban las
dificultades de conciliar la vida de estos niños junto con sus otros hermanos que sí
que están escolarizados aquí en Hospitalet, pero que la mayoría de ellos con una
circunstancia especial están escolarizados fuera, en otros municipios de los
alrededores, Barcelona, Sant Joan Despí o cualquier otro municipio cercano.
Realmente, agradecerles porque nos han puesto de manifiesto una situación muy
vulnerable de unas familias que en estos momentos deberían de estar más
protegidas que nunca por su propia sociedad, porque tienen en su seno, en su
propia familia, niños y niñas con unas situaciones realmente especiales. Entonces,
por lo tanto, yo quería agradecer a estas familias que hayan venido a explicárnoslo
y sensibilizarnos con un tema tan importante.

Essent les 18.20 hores, abandona la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, en referència al carrer Peñíscola, sobre algunes qüestions que s‟han comentat.
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Miren, la moción dice lo que dice, y la moción empieza con un atendido en el que se
habla de la ausencia de inversiones por parte del gobierno, y esto choca con lo
primero que ustedes encuentran en esa calle que es un cartel enorme que dice:
“Instalación de accesos mecánicos, escaleras mecánicas, cofinanciado por la Unión
Europea”. Lo digo porque es que parece que estemos hablando de una calle
desconocida, donde en fin, yo creo que todos somos sensibles a la realidad de ese
tramo de la calle, pero gobernar es decidir y priorizar, lástima que no está la Sra.
Carballeira, ellos han tenido una experiencia de gobierno de 16 años en este
ayuntamiento y, bueno, pues si hemos de priorizar, prioricemos, yo creo que
priorizamos con criterio y en este caso se ha intentado, desde la regidoría de
distrito, y en este caso tengo el doble sombrero, para entendernos, se ha intentado
priorizar aquel elemento que era más urgente.
Y en ese sentido, trabajando con la Asociación de Vecinos, que es con quien
venimos trabajando toda la vida en Can Serra, más allá de que hemos tenido
siempre contacto con los vecinos de la calle Peñíscola, hemos acordado que hay
una prioridad por encima de Peñíscola, y así se decidió en la última reunión, y el
vecino de Peñíscola que está aquí presente es conocedor de esa situación, y se
decidió la calle Granollers. no hay ningún problema, no es un capricho del regidor
del distrito, ni nos hemos inventado nada, es una necesidad tangible, pero como,
efectivamente Sr. Martín, sabemos las necesidades de ese tramo, no las hemos
olvidado. Pero mire, yo también le digo, el año pasado arreglamos toda la
plataforma de Peñíscola, 14, usted lo ha obviado, todo el “panot” de Peñíscola, 14,
el año pasado se sustituyó, y se arreglaron las barandillas, se cambiaron parte de
los peldaños de las escaleras, parece que todo eso haya caído del cielo, pues mire,
eso fue dinero de mantenimiento del año pasado.
Es una evidencia que hay que mejorar esa situación, pero insisto, ustedes escriben
lo que escriben, y en el primer acuerdo de la moción dice: un estudio de un plan
global de mejora de calle Peñíscola en el que se contemple, como mínimo…,
podían haber hablado del tramo, porque la calle Peñíscola, insisto, del 25 al 37 y
desde la avenida Can Serra al 25 está totalmente rehabilitada, no sé qué hemos de
estudiar, que se contemple como mínimo el arreglo del alumbrado, las
canalizaciones de agua, el alcantarillado, hasta aquí de acuerdo, las aceras, de
acuerdo con la accesibilidad, los muros, miren, no, no estamos de acuerdo, es que
si escribimos lo que escribimos, tenemos un problema, el muro a lo mejor debería
ser otro acuerdo, porque el muro, el muro incumbe a mucha más gente, incumbe a
muchísima más gente, que además teme por su seguridad y vive encima. Y la
ampliación del ancho de la curva, cómo se hace la ampliación del ancho de la curva
sin tocar el muro, esto es un milagro arquitectónico, que alguien nos lo defina.
Por tanto, y el acuerdo segundo dice que una vez aprobado el proyecto definitivo, el
ayuntamiento procederá a la ejecución ¿de qué?¿del muro?¿de la ampliación de
curva?¿de qué?¿de todo? Esto es lo que hay que aclarar, no hay ningún problema
en arreglar la canalización del agua, el alcantarillado, la ampliación de la acera, el
alumbrado, ningún problema en eso, ningún problema, y eso es lo que vamos a
llevar, en un estudio que ya tenemos, al Consejo de Distrito, y estoy convencido de
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que se va a hacer tranquilamente en este mandato, porque otras prioridades de
Can Serra ya están cubiertas. Nada más, muchas gracias.
Essent les 18.28 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió més.
A ver, Sr. Castro, yo entiendo, porque además esta es su competencia como
teniente de alcalde de Urbanismo, pero también como concejal del distrito, y es
cierto que el estudio ya está realizado, o sea, yo entiendo que por parte de los
grupos políticos, pues delante de unos vecinos que plantean cualquier cosa, pues
que se pida que se haga un estudio, pero, a ver, el estudio existe, es decir, los
muros están estudiados, la curva está estudiada, los milagros no existen y, por
tanto, si ustedes dicen, no, es que los muros no hay que tocarlos, simplemente es
darles una mano de pintura, vale, pero se explicó perfectamente en la Comisión
Informativa cual era la historia de este tramo de calle.
Y es cierto que una cosa son los temas de canalización o los temas de alumbrado,
y otra cosa son los muros, si lo mezclamos todo en una misma moción, bueno,
pues…sabiendo lo que hay detrás y sabiendo la historia que hay en este tema,
bueno ustedes están en su pleno derecho de hacer lo que consideren, pero también
entiendan que nosotros no podemos dar soporte a algo que sabemos que no se va
a poder hacer, porque ni técnicamente es viable, ni hay ningún técnico que nos
avale desde un punto de vista de la seguridad en el tema de los muros, porque ya
se ha hecho, porque ya elaborado este estudio, y para el resto estamos
completamente de acuerdo, por tanto, estamos en una situación un poco absurda.
Dicho eso, esa calle, evidentemente, en las cuestiones que el Sr. Castro ha
comentado, evidentemente van a ser mejoradas a través de la consulta del propio
Consell de Distrito, que verá todas las obras que se van a realizar en el barrio.
Yo, hay una…, no puedo dejar de decir una cuestión respecto a la moción de la
educación especial, y la Sra. Ana González decía, me alegro de…, cuando se
refería a “Rodalies”, me alegro de la unidad municipal de los ayuntamientos, y hoy
yo me alegro enormemente de la unidad de las fuerzas políticas que están
gobernando en la Generalitat de Catalunya, y me refiero a Convergència y Esquerra
Republicana, con otras fuerzas que están en la oposición y que, en fin, presentan
aquí una moción que lo que hace es poner en evidencia una situación muy grave
que existe en esta ciudad, desde hace muchos años, y que es fruto de la inacción
del govern de la Generalitat de Catalunya.
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Y creo que vale la pena que lo digamos con todas las palabras, porque si hoy
Hospitalet no tiene las plazas de educación especial que son necesarias, no es por
una falta de planificación, no es por una falta de voluntad política de esta ciudad, ni
de este gobierno, sino que es por una falta de acción por parte de la Generalitat de
Cataluña. Y quiero que quede muy claro, y bienvenida sea esta moción, bienvenido
sea el acuerdo unánime de todos los grupos políticos y ojalá esta unidad que se ha
expresado en este Pleno Municipal, no se quede simplemente en una posición
política del Pleno Municipal, sino que acabe siendo una realidad, porque quien tiene
la competencia que es, repito, la Generalitat de Cataluña, cumpla con su obligación
en este caso. Dicho esto, me alegro y quiero, en fin, expresar toda mi satisfacción a
que se haya aprobado por parte de todos los grupos políticos.
Y en relación con el tema de “Rodalies”, a ver, yo también creo que es importante
que no solamente se exprese la unidad política por parte del…, que ya se ha
expresado en muchas ocasiones, del Pleno Municipal, no solamente se exprese la
unidad de ciudad, porque también contamos con una plataforma que lleva muchos
años luchando en esta ciudad para el soterramiento de las vías, y la reivindicación,
Sr. Martín, no ha de venir, la reivindicación vecinal existe, existe para reivindicar el
soterramiento de las vías, existe para reclamar un transporte público en este país, y
es evidente que, en fin, mayoritariamente en este Pleno Municipal estamos
totalmente de acuerdo que tengamos por fin un transporte como el que se merece
este país.
La xarxa de rodalies avui és una xarxa del segle XIX i volem una xarxa, en fi, del
segle XXI, i és evident que aquesta és una moció, és un manifest, que es va
preparar o es va elaborar en un moment preelectoral, en el que volíem que tots els
grups polítics que es presentaven a Madrid o que s‟ha presentat en aquestes
eleccions, es poguessin manifestar realment abans que sortissin escollits, respecte
a un tema que és cabdal pels ciutadans de l'Hospitalet, pels ciutadans de
Catalunya.
I, per això, jo crec que és molt positiu que no estiguem sols en aquesta
reivindicació, que aquesta no és una reivindicació exclusiva de l‟Ajuntament de
l'Hospitalet, és una reivindicació de molts ciutadans i ciutadanes de l‟àrea
metropolitana, que nosaltres expressem en aquest Ple i que, evidentment,
defensarem davant del govern que surti dels acords que s‟han de produir i que no
sabem quin serà finalment el President del govern i els ministres o ministre de
Foment. Però, en tot cas, jo sí que voldria mantenir aquest esperit, sigui qui sigui el
president o els acords o el govern que surti, aquesta força que representa aquest
Ple, que representa la ciutat de l'Hospitalet, que representa l‟àrea metropolitana i
que representa, doncs el que necessita, en fi, aquest país i aquesta ciutat.
Per tant, dit tot això, jo crec que ens hem de felicitar per la unanimitat en totes dues
mocions, en el tema de l‟educació especial benvingut sigui l‟acord i el recolzament
de tots els grups polítics, arriba, si em permeten, arriba tard, però arriba i, per tant,
esperem que el més aviat possible sigui possible que aquesta mancança d‟aquesta
ciutat es pugui superar per l‟acció de qui ha d‟actuar, que evidentment és la
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Generalitat de Catalunya, amb el suport i el recolzament, com sempre han tingut, de
l‟Ajuntament de l'Hospitalet.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 16, 17 i 18; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 16.-

DE SUPORT AL MANIFEST “ARA RODALIES”.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST el Manifest elaborat pels Ajuntaments de l‟Hospitalet, Montcada i Reixac i Sant
Feliu de Llobregat “Volem que Rodalies es reconverteixi en un metro regional. Ara
Rodalies!”, que textualment diu
“VOLEM QUE RODALIES ES RECONVERTEIXI EN UN METRO REGIONAL. ARA
RODALIES!
Els ajuntaments de L‟Hospitalet, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat
manifestem de forma unitària la nostra reclamació al Ministeri de Foment i a Adif de
la necessitat de prioritzar l‟execució d‟aquelles actuacions ja previstes en el Pla de
Rodalies 2009 que el Govern central ha oblidat en un calaix sense dotació
econòmica ni calendari per dur-les a terme.
Es tracta d‟unes obres imprescindibles per resoldre d‟una vegada per totes l‟actual
saturació de la xarxa de Rodalies, que han de permetre la consolidació d‟un
veritable metro regional que resolgui els problemes de comunicació en el territori i
alhora serveixi per disminuir el tràfic de vehicles privats, principal font de
contaminació atmosfèrica i una de les causes de l‟escalfament global.
El desenvolupament del pla, que haurà de passar per una revisió per tal
d‟actualitzar-lo, ha de permetre a les nostres ciutats superar les cicatrius
urbanístiques del pas a cel obert de les vies que separen els nostres barris i
dificulten la seva comunicació. Sense oblidar els problemes de seguretat, que ja
s‟han cobrat massa víctimes en els nostres municipis.
Entre les obres que reclamem, hi ha el túnel ferroviari de L‟Hospitalet i
l‟intercanviador associat de la Torrassa, cabdals per superar el creuament actual de
vies, un dels focus dels retards i l‟impediment per incrementar la freqüència de pas
dels trens.
D‟altra banda, el soterrament de les vies al seu pas per Sant Feliu és del tot
imprescindible per a l‟increment de freqüències i la millora del servei a les línies R1 i
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R4, que diàriament utilitzen més de 50.000 persones de les comarques del Baix
Llobregat, Barcelonès, Vallès Occidental i de l‟Alt i el Baix Penedès.
El soterrament de la línia ferroviària a Montcada i Reixac suposaria un pas de
gegant en la dotació de seguretat a la xarxa. Una via a cel obert és un perill perpetu
per a la ciutadania i un focus de possibles incidents i avaries que acaben afectant
tota la Xarxa de Rodalies, amb retards considerables i molèsties al conjunt
d‟usuaris. Vies soterrades és sinònim de modernitat, fluïdesa i seguretat, tant de la
ciutadania com de les pròpies instal·lacions ferroviàries.
Per sort, en aquests moments els ajuntaments afectats de l‟àrea metropolitana ja no
estem sols davant aquestes reivindicacions. Comptem amb el suport de la
Generalitat de Catalunya, els Consells Comarcals i de les Cambres de Comerç de
Barcelona i de Sabadell. Tots plegats volem recordar que les obres previstes al Pla
de Rodalies han estat compromeses pels diferents governs d‟Espanya, però s‟ha
licitat i adjudicat una part molt ínfima, mentre la xarxa pateix gairebé cada dia
incidències, retards i avaries causades per la manca d‟inversions de l‟Estat.
L‟Àrea Metropolitana i el conjunt de la regió metropolitana de Barcelona, i, per
extensió, Catalunya, necessiten que Rodalies es reconverteixi en un metro regional
competitiu que doni resposta, des del transport públic a la demanda de mobilitat
creixent entre les ciutats i pobles metropolitans. És aquesta mancança la principal
raó d‟un ús insostenible del cotxe per fer desplaçaments, especialment entre la
segona i la tercera corones metropolitanes. Exigim al govern de l‟Estat un calendari
per escrit dels treballs i aprovat que mostri el compromís, aquest cop ineludible, de
dur a terme les obres tants anys reivindicades.
En aquest sentit, demanem a totes les candidatures que, a Catalunya, es presenten
a les properes eleccions generals del 26 de juny, que incloguin el compromís
prioritari de l‟execució del Pla de Rodalies de Barcelona en els seus programes
electorals.
Convidem a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, al conjunt dels municipis de l‟Àrea i
de la regió metropolitana, a les institucions públiques catalanes i al teixit associatiu
a subscriure aquest manifest.
Ara Rodalies!”
Per tot l‟anterior, els Grup Municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiAPIRATES, PP, ERC i CIU proposen al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents
acords:
PRIMER.- DONAR suport al Manifest elaborat pels Ajuntaments de l‟Hospitalet,
Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat “Volem que Rodalies es reconverteixi
en un metro regional. Ara Rodalies”, abans transcrit.
SEGON.- Comunicar el present acord al Ministeri de Foment, a les Corts Generals,
al Departament de Territori i Sostenibilitat, al Parlament de Catalunya, a la Diputació
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de Barcelona, al Consell Comarcal del Baix Llobregat, als Ajuntaments de
Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat, als Ajuntaments de la línia R-4, a
l‟Àrea Metropolitana de Barcelona, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l‟Associació Catalana de Municipis i Províncies.
MOCIÓ 17.-

PARA LA REMODELACIÓN DE LA CALLE PENÍSCOLA.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova 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-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso 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 12 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 i Rocío Ramírez Pérez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atendiendo a una reivindicación histórica de los vecinos del barrio de Can Serra
que viven o transitan por el carrer de Peníscola, de mejora general de la calle y ante
la ausencia de inversiones por parte del Gobierno Municipal.
VISTO que diferentes Grupos Políticos de la Oposición en este Ayuntamiento llevan
haciéndose eco de las reivindicaciones de los vecinos del Carrer de Peníscola
desde hace más de cinco años, sin que los principales problemas denunciados por
estos grupos hayan sido debidamente solucionados.
VISTO que el propio gobierno municipal ha venido reconociendo los diferentes
problemas que plantea la vía, tanto a nivel de circulación de vehículos como de
personas sin que por ello exista la intención de abordar una reforma completa o
parcial que los solucione.
VISTA la peligrosidad de la curva existente a mitad de la vía, cuyo muro tiene
marcada las rozaduras de muchos vehículos en las paredes de la curva tan cerrada
que los vehículos deberían circular por toda la vía a una velocidad muy reducida.
(Foto 1 y 2 del Anexo)
VISTAS las deficiencias encontradas las instalaciones del alumbrado público,
existiendo farolas con los cables al descubierto en una situación de provisionalidad
permanente ya denunciadas a este ayuntamiento.
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VISTA la ausencia de intervención en la retirada de la base de un antiguo armario
de iluminación público, que dificulta la movilidad en la vía pública, cuya incidencia
ya estaba notificada a este ayuntamiento en 2012. (Foto 3 del Anexo)
VISTO que los vecinos reclaman una acera más amplia, ya que la que tienen
actualmente, aunque cumpla la normativa, resulta insuficiente para garantizar la
plena movilidad ya que se trata de la única existente en ese tramo de calle. (Foto 4
del Anexo)
Considerando los graves inconvenientes que surgen en días de lluvia,
convirtiéndose la calle en una vía muy peligrosa para la circulación de vehículos y
personas, a causa de los desagües de los muros, que lo hacen directamente al
asfalto de la calle, la pendiente de la calle y la escasa red de alcantarillado de que
dispone la vía. (Foto 5, 6 y 7 del Anexo)
Por todo ello, los Grupos Políticos de CIUDADANOS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP,
ERC i CiU proponen la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento de L‟Hospitalet proceda a realizar el estudio de
un plan global de mejora del carrer de de Peníscola en el que se contemple como
mínimo el arreglo del alumbrado, las canalizaciones del agua, el alcantarillado,
aceras, muros y ampliación del ancho de la curva.
SEGUNDO.- Que una vez aprobado el proyecto definitivo el Ayuntamiento de
L‟Hospitalet procederá a la ejecución de las obras durante la presente legislatura.

ANEXOS
FOTO 1

FOTO 2

…/…

62

FOTO 3

FOTO 5

FOTO 4

FOTO 6

FOTO 7
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MOCIÓ 18.- PER IMPULSAR MILLORES PER L’ EDUCACIÓ ESPECIAL A
L’HOSPITALET.
Atès que segons dades del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte del curs
2014-2015, un 2,1% dels alumnes espanyols tenen necessitats educatives
especials.
Atès que segons dades del Idescat pel curs 2014-2015 entre públics i privats hi ha
un total de 41 centres d‟educació especial a la comarca del Barcelonès i un total de
11 centres d‟educació especial a la comarca del Baix Llobregat.
Atès que a L‟Hospitalet de Llobregat només hi ha dues escoles d‟educació especial;
una pública, l‟Escola Estel-Can Bori i una altra concertada amb el Departament
d‟Ensenyament, l‟Escola Escorça.
Atès que l‟Escola d‟Educació Especial Estel -Can Bori és l‟únic centre públic
d‟educació́ especial de la ciutat de L‟Hospitalet , atenent alumnes de 3 a 20 anys
que presenten necessitats educatives especials.
Atès que només té 120 places i malgrat organitzar-se des del punt de vista
pedagògic en tres etapes (infantil, primària i secundària adaptades) no és suficient
per donar resposta a tota la demanda d‟escolarització especial que hi ha a la nostra
ciutat.
Atès que l‟EEE Estel-Can Bori compta amb ludoteca, sala d‟informàtica, pistes
esportives, gimnàs, biblioteca, sala de fisioteràpia, sala multisensorial, sala
polivalent, cuina, menjadors, pati i zona lúdica, però té notables problemes
d‟accessibilitat.
Atès que l‟Escola Escorça, en concert amb el Departament d‟Ensenyament la
Generalitat, s‟adreça a una població́ escolar amb discapacitats i pluridiscapacitats
de tots els nivells i ofereix atenció́ educativa especialitzada a nens i nenes amb
necessitats educatives especials , orientant i assessorant les famílies perquè̀

…/…

64

adquireixin tècniques i conductes que afavoreixin el desenvolupament evolutiu i el
benestar dels seus fills i filles.
Atès que, tot i així, no pot acollir un nombre d‟alumnes superior a 25 persones i en
l‟actualitat es troba en un estat de saturació, limitant les capacitats del centre per
prestar el desitjat servei efectiu, adequat i òptim.
Atès que, tot i reconeixent els equipaments del centre, com l‟aula d‟informàtica amb
material adaptat per a persones pluridiscapacitades i l‟aula multisensorial per a
l‟estimulació global; l‟actual recinte al carrer Aprestadora de l‟Escola Escorça és un
local força petit, sense pati, on ara per ara els alumnes no estan separats segons
les seves capacitats, trets que des de tots els punts de vista són molt poc
aconsellables.
Atès que l‟Ajuntament és conscient dels dèficits quantitatius a la oferta de places
d‟educació especial i que malgrat l‟esforç per incrementar les places als centres
educatius ordinaris, no es pot fer front eficaçment a l‟actual demanda
d‟ensenyament per a alumnes pluridiscapacitats.
Atès que l‟Ajuntament és conscient dels dèficits qualitatius donada la manca de
professionals tant a l‟Escola Escorça com a l‟escola convencional per atendre
alumnes que necessiten una educació especial.
Atès que l‟Ajuntament de L‟Hospitalet ha traslladat a la Generalitat de Catalunya els
problemes derivats de la manca d‟inversió als centres d‟educació especial.
Els grups municipals de ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC i CIU i proposen a
l‟Ajuntament Ple l‟adopció dels següents
ACORDS:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMER, amb una esmena “in voce”
incorporada, que literalment diu:
PRIMER.- .- Instar al Govern municipal a sol·licitar al Departament
d‟Ensenyament de la Generalitat tota la informació necessària per elaborar
conjuntament, en el marc de la Taula Mixta de Planificació, un informe sobre les
necessitats d‟escolarització dels alumnes amb necessitats educatives especials
de l'Hospitalet i sobre l‟oferta actual de recursos existents per atendre aquests
alumnes. Cal que aquest informe concreti un calendari d‟actuacions per garantir
les places suficients per atendre aquest alumnat.
b) S’aprova per unanimitat el punt SEGON, que literalment diu:
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SEGON.- Instar el Govern municipal i el departament d‟Ensenyament a tractar i
calendaritzar en la Taula Mixta de Planificació l‟execució de les millores
necessàries de l‟accessibilitat de l‟EEE Estel-Can Bori abans de finalitzar aquest
any 2016.
c) Ha estat aprovat el punt TERCER amb 26 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot en contra del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- .- Instar al Govern de la Generalitat a impulsar millores conjuntament
amb l‟Escola Escorça que millorin la capacitat d‟acollida i atenció pedagògica
individual pels alumnes en el marc del futur Decret de l‟atenció educativa a
l‟alumnat en el marc d‟un sistema inclusiu.
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat al Departament d‟Ensenyament i a les escoles
d‟educació especial de la ciutat.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d‟aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
CIUTADANS
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 19 i 20, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, per a la presentació, Sr. García.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Gracias Sra. Alcaldesa. Miren, la moción para limitar la acumulación de cargos
políticos, ustedes recordaran que ya tuvimos en este Pleno un cierto debate, donde
hablamos y expresamos nuestra inquietud en cuanto a la acumulación de cargos.
Mucho más cuando expresábamos aquí, que cuando nos presentábamos en una
circunscripción para un cargo como era el de concejal, los ciudadanos nos estaban
dando la confianza para que defendiéramos eso, la ciudad, y obviamente los
intereses a los que nosotros nos poníamos al servicio de eso, es que era defender,
reitero otra vez, los intereses de la ciudad.
Qué es lo que ocurre, nosotros aquí tuvimos un debate y yo sentí mucho que
alguien se lo tomara como algo personal, no lo decíamos con esa idea, al contrario,
entendemos que sí que es cierto que hay como la Diputación, que tienen que ser
los concejales los que estén ahí, por eso hacemos una distinción entre cuando hay
una entidad o administración que necesita nutrirse, obviamente por Ley, de los
concejales, y ponemos un límite para que la dedicación exclusiva sea sobretodo en
ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, entendemos que hay una
responsabilidad muy potente para que los alcaldes tengan dedicación exclusiva en
la Diputación.
También ocurre lo mismo en cuanto al Congreso, en cuanto a los concejales que
estén, hay una cierta incompatibilidad y por eso lo que nosotros queremos es que
esto se regule desde las instancias que tengan la competencia, en la Generalitat lo
que corresponda a los diputados al Parlamento catalán, que sea incompatible, en el
Congreso de los Diputados español obviamente donde se debe legislar esas
incompatibilidades es en otro sitio, y a partir de aquí, la idea es que no haya
acumulación de cargos.
Miren, ya no vamos a entrar…, es por una cuestión de eficacia, entendemos
nosotros que un ayuntamiento y hay entidades que necesitan una dedicación
exclusiva y es…, nosotros creemos que es difícil que se cumpla con ese mandato
que nos encargan los vecinos, diversificando tanto los cargos. En cualquier caso, ya
no vamos a entrar a valorar y allá queda a criterio de los propios vecinos, en cuanto
lo que puede suponer también económicamente, eso no lo entramos a hablar, que
lo juzguen los propios vecinos. Y por eso nosotros entendíamos que antes o
después, entendemos, esto hay que regularlo para evitar algo que yo creo que los
propios ciudadanos nos están pidiendo, esa acumulación de cargos, es lo que
decimos que hay que generar confianza en la ciudadanía.
Porque evidentemente alguien puede pensar que de alguna manera hay gente que
tiene ambiciones de poder, incluso económicas, y a lo mejor no es cierto, por lo
tanto, entendemos que lo mejor es que se regule para que no se den esos
supuestos y dignifiquemos un poco lo que es la política. La ciudadanía nos está
demandando que hagamos esos gestos, entonces, nos dirigimos, instamos al
gobierno de la Generalitat para que legisle lo que le corresponda en cuanto a lo que
son la gente del Parlamento, los diputados del Parlamento, en cuanto al Parlamento
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español igual y el Senado exactamente igual, senadores y senadoras, que sea
incompatible el ser concejales con estos cargos públicos, por aquello que decíamos
de que hay que empezar a pensar que los ciudadanos están pidiéndonos eso, que
no haya acumulaciones de cargos, y ya he dicho y lo reitero otra vez, que no vamos
a entrar a valorar si de alguna forma hay quien además puede pensar que se hace
incluso porque normalmente, normalmente, se suele tener los sueldos más altos, no
entramos en eso, aunque también seguramente lo vamos a dejar al criterio de los
ciudadanos.
Y en cuanto a lo de los alcaldes, hombre, entendemos que un municipio de menos
de 50.000 habitantes es posible que la dedicación no sea tan potente como para
que se pueda compatibilizar, por eso ponemos un límite, no entendemos,
sinceramente, como un alcalde con un ayuntamiento como el nuestro, pues tiene
tiempo para tanto, es que es difícil, y mucho más cuando tiene…, porque algunas
de las administraciones está de alguna manera, entre comillas, defraudando, si le
está dedicando la dedicación exclusiva a otra entidad, pues seguramente le va a
faltar tiempo y eso hay que evitarlo, de manera que es una cosa que nosotros
entendemos que aquí la ponemos a vuestro criterio y obviamente intentaremos,
bueno pues comentar lo que hemos comentado para que ustedes le den el apoyo a
esta moción, porque entendemos que es una moción que tiene un sentido de
defensa, sobretodo, del ciudadano que nos elige para un cargo concreto.
En cuanto a la otra, la moción para regular el uso de la tarjeta o acreditación
expedida por el servicio de movilidad de este Ayuntamiento y que habilita a
estacionar en las zonas azules y verdes, sin necesidad de abonar la tasa
correspondiente, entendemos que obviamente habrá personal o personas, cargos
electos, funcionarios, que tengan que utilizar esa tarjeta, pero nosotros entendemos
que no tiene que estar prácticamente como está ahora, prácticamente en
propiedad, se le da, la tiene toda la legislatura y no la devuelve. Entendemos que si
alguien tiene que hacer un trabajo que se justifique, obviamente, que va para los
ciudadanos, pues oiga, si tiene que ir a un sitio donde no puede estacionar, porque
sabemos que es complicado, tenga una tarjeta que le permita estacionar, pero que
la devuelva cuando haya hecho ese servicio.
Por lo tanto, lo que queremos es que haya un registro, que se recojan las tarjetas
que hay dadas, que haya un registro de tarjetas donde se sepa quien tiene esa
tarjeta y qué uso hace de ella. Porque corremos el riesgo también de que se vea
como un cierto privilegio de que alguien, pues hombre, yo no digo que esto sea
todo el mundo, tenga la tentación de utilizar esa tarjeta mal, que no sea para el
servicio concreto como ciudadano, que tiene que darle el servicio al ciudadano. De
tal manera que se puede regular perfectamente, sabiendo que si necesitamos ir a
visitar un barrio, necesitamos una tarjeta porque tenemos que aparcar, porque no
hay aparcamiento, es cierto que es muy difícil, oiga, se pide, se registra, se
devuelve, se justifica en el registro y se devuelve la tarjeta, no se queda como para
uso privativo, porque es una tarjeta que obviamente es para lo que es, no para
tenerla todo el año, incluso para evitar picaresca ¿no?
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Nosotros también creemos que los ciudadanos en estas cosas se fijan y es como la
mujer del César, que no ha de ser honrada, sino además parecerlo, por lo tanto, no
le debe molestar a nadie que sin negarle la tarjeta cuando le haga falta para un
servicio que tenga que hacer de cualquier tema, la tenga, la devuelva y si la
necesita diez veces al mes, que la utilice diez veces al mes, pero que la devuelva, y
que haya un registro y se sepa quien la utiliza y si la ha devuelto o no la ha
devuelto. Creemos que eso es algo transparente y sobretodo evitar que vean esa
tarjeta como un privilegio de los cargos públicos o funcionarios o quien tuviera que
utilizarla. Por lo tanto, entendemos que eso es algo que también es bueno que se
regule y que se habilite lo antes posible, tampoco vamos aquí a pedir una lista de
quien la tiene, tampoco nos importa quién la tiene y quien la ha utilizado.
Queremos que de aquí para adelante se haga así, porque no queremos ni mucho
menos escarnio, ni decir que este la ha tenido tanto tiempo o el otro la ha tenido
más o menos, no nos interesa saber quién la ha utilizado, simplemente poner
reparo a algo que se puede entender como un privilegio, que se haga un uso
correcto de esta tarjeta y que no quede en el bolsillo de la persona que la tuviere,
para uso indefinido o para el uso que él quiera. Entendemos que eso es algo que
los propios ciudadanos nos agradecerán, que seamos transparentes y que, de
alguna manera, algo que podía utilizarse, que no digo que todo el mundo, como un
privilegio, no tenga esa posibilidad, porque ese registro, ese control no lo va a
permitir.
Solamente estas son las dos mociones que esperemos que tengan el
reconocimiento y el apoyo de los demás grupos.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
La moción para limitar la acumulación de cargos políticos, votaré a favor del punto
1, 2, 3 y 5, y en contra del punto 4. Estando de acuerdo con el contenido y fondo de
la moción, no puedo votar a favor del punto 4 de esta moción, porque vulnera los
derechos fundamentales de los concejales. Los grupos no tienen potestad, según la
legislación vigente, de exigir la devolución del Acta, ni de obligar a nadie a rechazar
un cargo político que le ha tocado y que es compatible con el que tiene. Yo estoy de
acuerdo en cambiar la Ley y en que se trabaje en no acumular los cargos, pero
como la moción lo que dice es que los grupos políticos de este Ayuntamiento
trabajen en lo mismo, y si alguien tiene un compañero que está de diputado, por
ejemplo en el Parlament, el grupo político no tiene ninguna potestad para decirle al
compañero que abandone su Acta o que rechace el puesto, es bien sencillo. A ver,
tu eres jurista Rai y sabes que incumple los derechos fundamentales de los
concejales, ese punto, y por eso se vota en contra.
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Respecto a la moción para regular el uso de la tarjeta en las zonas autorizadas,
estoy de acuerdo en que es necesario estudiar los casos en los que se hace un uso
abusivo de las tarjetas y que es necesario tener un protocolo marcado, tanto de su
posesión, como de su uso, pero no estoy de acuerdo con los acuerdos que plantea
la moción, no pueden retirarse todas las tarjetas de forma inmediata y sin haber
realizado antes el protocolo que las regule, y eso es lo que pide el primer acuerdo.
Ustedes hablan de estas tarjetas como si fuesen un privilegio, cuando haciendo un
uso correcto se trata de una herramienta de trabajo, no de un privilegio, ya que las
personas que las usan y cuando las usan, están realizando un servicio público, no
podemos entender lo contrario. En el segundo punto plantean que el órgano
competente realice un protocolo, pero una vez más son ustedes los que quieren
marcar las pautas de dicho protocolo. No me pareció bien cuando intentaron hacer
lo mismo con el protocolo escolar contra la LGTBI fobia y tampoco me parece bien
ahora que se marquen unos criterios antes de hacer un órgano para redactar este
protocolo, con lo cual voto en contra de la moción.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
De la moció 19, a favor del punt 1, 2, 3 i 5, i en contra del punt 4, y de la 20 en
contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltrs votarem a favor les dues mocions. En relació a la primera, l‟acumulació
de càrrecs polítics, el que es proposa en aquesta moció forma part del codi ètic de
la nostra candidatura, se‟n diu codi ètic, el signes i el compleixes, no té més. El Codi
ètic de la CUP-PA diu literalment: “La candidatura combatrà en la seva pràctica
política i nomenaments, les dinàmiques d‟acumulació de càrrecs públics, electes i/o
remunerats en una sola persona. Les persones que integren la Candidatura no han
de tenir una duplicitat de càrrecs en les institucions públiques, ni en la mateixa
organització. Només s‟executarà aquesta pràctica quan sigui per imperatiu legal i no
tinguem possibilitat de transformar la norma.”
Bé, en relació a les targetes, des de la CUP-PA, en primer lloc, hem de dir que ens
va sorprendre moltíssim l‟existència i l‟oferiment d‟aquesta targeta o acreditació als
portaveus dels grups municipals. Amb aquest i d‟altres privilegis, rebutjats des del
primer moment pel nostre grup municipal, vam redactar el nostre article al Diari de
L‟Hospitalet del mes de novembre de 2015: “Ni un privilegi més, ni un dret menys”.
En relació a l‟acreditació o targeta d‟aparcament gratuït, nosaltres hi vam renunciar
des del primer moment que ens la van oferir, per tant, votarem a favor de la
proposta, entenent la dificultat que suposa aparcar a molts barris de la ciutat, però
no només pels treballadors i treballadores i càrrecs electes d‟aquest ajuntament,
sinó també, i més important encara, per la resta de veïns i veïnes de la mateixa.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des de Convergència, quant a la moció per limitar l‟acumulació de càrrecs
polítics, aquesta és una proposta que el Govern de la Generalitat s‟ha compromès a
desenvolupar, però ara per ara es troba en un estat embrionari i encara no s‟han
començat els seus treballs pel que fa als ens locals. Alguns dels acords van en
contra del concepte de l‟autonomia dels ajuntaments, així com la concepció de les
funcions d‟alcalde com una vocació i servei a la ciutadania i no com un mecanisme
per guanyar-se la vida. Creiem que la representació del territori en els organismes
nacionals i estatals, són necessaris per plasmar la realitat del carrer a la resta
d‟institucions representatives. Tampoc creiem que organismes com les Diputacions
no puguin comptar amb la representació directa d‟alcaldes i alcaldesses.
Nosaltres ens abstindrem en la votació d‟aquesta moció i, a més a més, entenem
que aquí sempre es parla d‟acumulació de càrrecs i, en tot cas, hi ha gent que
desenvolupa les funcions allà on està nomenat, que és molt diferent a acumular
càrrecs. Acumular càrrecs és aquell que és president de 27 institucions i
senzillament presideix una institució i no treballa en res d‟això. Hi ha certes
persones que tenen més d‟un càrrec polític, però que desenvolupen els seus
càrrecs polítics i, per tant, posar a tothom dintre del sac, doncs suposo que vol ser
una moda.
Quan a la segona moció, la de regular l‟ús de la targeta d‟aparcament, doncs el
primer que s‟ha de fer, o sigui, nosaltres votarem en contra, i en aquest cas, no
votaré en contra com a Convergència i expressaré com a Jordi Monrós, regidor de
l‟anterior legislatura i de l‟actual, abans ho ha comentat un company, per a mi això
és una eina que es pot utilitzar i que si s‟utilitza adequadament, com jo he fet tres o
quatre vegades, ho he fet en ús del càrrec que tinc i per unes situacions molt
concretes i en les que m‟he trobat, concretament, necessitat de fer-la servir. Clar,
aquí se‟m plantejava que si jo sé que tinc necessitat de fer-la servir, vaig i demano
la targeta per fer-la servir, no, és que les vegades que la he fet servir és perquè
m‟he trobat en la necessitat imperiosa de fer-la servir, perquè o no he trobat
aparcament o perquè m‟he trobat una dificultat, per tant, no sé exactament quan es
produirà aquest tema. I jo, Jordi Monrós, l‟he fet servir en aquestes tres o quatre
vegades, per aquests casos concrets.
No he entès mai que portar aquesta targeta sigui tenir una targeta per aparcar com
si tingués una plaça d‟aparcament i aparqués tot el dia pel carrer, o sigui, jo no m‟he
sentit mai així, no l‟he utilitzat mai així i, per tant, em desagrada la formulació de la
moció, si no és més enllà que es vulgui fer un reglament per quina sigui la utilització
d‟aquesta, si es vol fer un reglament per la utilització d‟aquesta, crec que el primer
que s‟ha de fer és una proposta de reglament o d‟asseure‟ns, Jordi Monrós i
Convergència de l'Hospitalet, per qualsevol cosa d‟aquesta ens asseurem, però
primer dir, ara ho traiem i anem a fer això, miri, jo, com que no he fet mai mal ús, ni
penso fer mai cap mal ús d‟aquesta cosa, si s‟han de treure, perquè arribem a
aquest acord entre tots, jo encantat de la vida, però treure-la per quedar bé davant
de la societat, explicat d‟aquesta manera, no ho comparteixo.
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És a dir, comparteixo les coses de bon rotllo i amb construcció, però aquestes
coses que van de zero a cent i que són sí o no, perquè queden bé davant que
estem a l‟any 2016, jo els hi diré el que penso, vull dir, entenc el fons de la qüestió,
però jo, Jordi Monrós, les tres o quatre vegades que l‟he fet servir ha sigut per una
necessitat imperiosa davant de la situació i mai n‟he fet un mal ús i, per tant, em
nego a renunciar, no a cap privilegi, sinó a una eina que em pot ajudar a
desenvolupar la meva tasca com a regidor d‟aquesta ciutat, així com així, vull dir, si
ens assentem i ho parlem d‟una manera clara, estipulant un possible reglament
que, torno a repetir, aquestes situacions que a mi m‟han passat, jo no les podia
preveure abans, per tant, difícilment hagués pogut anar a demanar una targeta, per
aquell dia fer-la servir, perquè jo no sabia si s‟anava a produir aquesta història.
Per tant, torno a repetir, obert a què es parli d‟aquest tema, entre tots, i marquem
unes pautes, però així, d‟aquesta manera, voler entendre en el fons del que
s‟escriu, que en fem un mal ús o és un privilegi, jo penso que entre zero i cent hi ha
una gran diferència de matisos que aquí no s‟han recollit en aquesta moció i, per
això, la votem en contra.

Essent les 18.43 hores, abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
La primera moción sobre regular el uso de tarjeta expedida por el servicio de
movilidad, bueno, votaremos a favor, lo primero decir que nuestro grupo renunció a
la tarjeta, creemos que Hospitalet es una ciudad a la que se puede acceder a
cualquier parte de la ciudad, a cualquier barrio, en transporte público o en bicicleta,
que es algo que está muy bien y yo creo que los concejales de este ayuntamiento
no tenemos necesidad de utilizar este tipo de tarjetas, y aquellos trabajadores que
tengan que hacer uso en su horario de trabajo y justificadamente, pueden
perfectamente adecuarse a un sistema en el que haya un registro y se justifique y
quede todo reflejado. Yo creo que no entra a cuestionar ni a acusar a nadie,
simplemente creo que avanza hacia la transparencia y al rendimiento de cuentas,
que es hacia lo que deberíamos trabajar todos.
Lo que sí que me gustaría manifestarle al grupo de Ciudadanos, es que en adelante
se abstuvieran de incorporar protocolos, que no es la primera vez que lo hacen,
porque al final limitan un poco la capacidad de debate y de deliberación que
tenemos los grupos políticos para llegar a acuerdos, porque si al final van
incluyendo el protocolo que ustedes proponen, nos hace muy difícil acabar votando
a favor de una moción que puede ser mejorada después, fruto de la deliberación de
todos los grupos políticos.
Respecto a la segunda moción sobre la acumulación de cargos políticos, bueno, es
una moción cuñada, Esquerra es un partido político municipalista y creemos que es
positivo que el mundo municipal esté presente en instituciones, esté representada
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también en el Parlamento o en otras instituciones supramunicipales, como el
Congreso o el Senado. Sobre el tema de la acumulación o la dedicación que se
haga, no es tanto un tema de falta de tiempo, sino de capacidad o de incapacidad
de los propios cargos políticos, se puede desempeñar bien la representación en
diferentes instituciones o se puede desempeñar mal. Sobre el tema del coste, decir
que eso ya está regulado y que hay incompatibilidad de cobrar dos sueldos
públicos.
Y también decir que, en todo caso, esto es un debate que tiene que incluirse en
algo más extenso que es el debate sobre la Ley electoral catalana, y que
actualmente ya se encuentra en trámite en el Parlament de Cataluña una
proposición de Ley de regulación de los regímenes de inelegibilidad,
incompatibilidad y de conflicto de intereses de diputados y diputadas del
Parlamento de Cataluña, que ha presentado el PSC, creo, y que creo que se debe
hacer un debate mucho más amplio y no caer en los cuñadismos estos de decir que
la acumulación de cargos es de per se mala o intentar confundir a la gente, como
ustedes en el debate que tuvimos aquí hace unos meses, no entendiendo o
confundiendo lo que es la representación en instituciones como la Diputación o los
“Consells Comarcals”, donde precisamente sólo se puede estar allí presente en
calidad de concejal.
Entonces, me alegro que ahora hayan cambiado y hayan entendido cómo funciona
una Diputación Provincial, pero sí que creo que votaremos en contra de esta
moción, porque es una moción cuñada y no creemos que deba salir para adelante.
Muchas gracias.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Respecto a la moción 19, votaremos a favor, efectivamente, no es ya un criterio
económico, sino que es un criterio de eficiencia.
Y respecto a la moción número 20, pues votaremos en contra, sí que estamos a
favor de evitar posibles situaciones de abuso, si es que hay, o descontrol del uso de
las tarjetas, quizás por no llevar un adecuado seguimiento y análisis de las
necesidades, pero tal y como lo exponen ustedes en la moción, parece que llevar
una tarjeta es aparcar donde a uno le dé la gana y como le dé la gana y con un
privilegio abusivo, y tampoco creemos que eso sea así. Porque además nos
presentan una moción en la que ya no se ha llevado un estudio previo, sino que
delimitan una acción previa al estudio.
Por ello, aún estando totalmente de acuerdo en el espíritu final, que es poner un
cierto control o una mejora sobre las tarjetas, tal como presentan esta moción no la
podemos aceptar, sobre todo por ello, porque nosotros sí que abogamos por una
mejora en el control de las tarjetas, un mayor seguimiento, pero al mismo tiempo
siempre buscando una simplificación del sistema, el sistema que han puesto en
marcha también es un sistema poco efectivo. Entendemos que primero tendría que
haber un estudio para ver qué personas o qué cargos o qué funciones necesitan la
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tarjeta o no la necesitan antes de quitársela, y puntualmente los que la necesiten
menos, pues sí dársela puntualmente, pero a los otros dejársela.
Nosotros entendemos que si sus funciones están dentro de su jornada laboral, es
estar en la calle, pues tengan o puedan disponer de una tarjeta si no tienen un
vehículo municipal, y la puedan disponer de forma permanente, si están trabajando
no van a hacer un mal uso de ella. Por ello, no podemos dar apoyo a esta moción y
sí que estamos de acuerdo en que si se plantea de otra manera, pues poder
dialogar y hacer un estudio previo, pero no en los puntos tal y como lo plantean.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecto a la moción 19, que limita la acumulación de cargos públicos, nosotros
entendemos el fondo de la moción, compartimos gran parte de la misma, lo que nos
ocurre es que no discrimina, digamos, en cuanto a concejales de pueblos
pequeños, pueblos más grandes, que tienen dedicación exclusiva, hay muchos
concejales que no tienen dedicación exclusiva, porque ni tan siquiera tienen una
remuneración en sus municipios.
Creo que alrededor del 82% de los concejales de este país, no tienen ningún tipo
de remuneración y hay alcaldes que tampoco. Entonces, esta no discriminación de
criterio según los municipios, las realidades de los municipios, es la que hace que
nosotros en el punto primero y segundo nos abstendremos, porque no es…,
entendiendo que es cierto que no se pueden acumular más cargos de los que uno
puede cumplir, pero también hay que entender las realidades de cada municipio o
de cada pueblo.
Luego después, sí que estamos a favor del tercero, efectivamente si hay una
dedicación en más de 50.000 habitantes, pues por supuesto hay unas
responsabilidades que implican y que ahí sí que estaríamos de acuerdo. Entonces,
por lo tanto, en el resto, pues nos abstenemos y en este votaremos a favor.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció número 20, moció de la regulació de l‟ús de la targeta o l‟acreditació
per les zones blaves i verdes de la ciutat, encara que estem d‟acord en controlar
aquest tipus de targetes, en no tenir privilegis, bé, en l‟esperit de la moció estem
d‟acord, però a la moció no es distingeix ni entre treballadors de la casa i càrrecs
polítics o càrrecs electes, n‟hi ha molts treballadors de la casa que han de
desplaçar-se per la ciutat i necessiten d‟aquesta eina per poder treballar, perquè és
que si no, no arribarien al lloc on han de fer aquesta feina.
I també que es proposi un protocol ja a la moció, doncs bé, no ens agrada, no ens
agrada perquè considerem primer que aquest protocol l‟hauria d‟elaborar l‟òrgan
competent, l‟òrgan que gestiona aquestes targetes, perquè els propis treballadors
sabran millor com fer aquest mecanisme per tal que sigui eficient, que sigui eficaç,
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que sigui útil, que no sigui massa burocràtic per tal que no entorpeixi les funcions
d‟aquests treballadors, i per això no podem votar-la a favor. Nosaltres proposàvem,
a veure, si es fa..., també el primer acord demana retirar les targetes ja, però el
protocol no està elaborat encara, llavors trobem aquí un buit que no sabem què fer.
Llavors, si no es retiren les targetes, si es proposa la retirada un cop estigui fet
aquest protocol, doncs val, perquè es poden retirar després, un cop fet el protocol, i
sabem com s‟utilitzaran les targes. I també al segon acord, treure aquestes línies
que marquem a l‟hora de definir el protocol, perquè el protocol no l‟ha de definir el
grup municipal que presenta la moció, sinó que l‟hauran de definir els serveis que
faran servir aquestes targes.
Llavors, no sé, si podeu incorporar aquestes esmenes al redactat dels acords,
nosaltres podríem arribar a votar a favor, perquè estem d‟acord en controlar
aquestes targetes, però amb un protocol establert i sense diferenciar entre
treballadors i polítics, i sobre tot, proposant la retirada ara mateix de les targes,
sense d‟altra alternativa, ens és difícil votar a favor d‟aquesta moció.

SRA. ALCALDESSA
Grup socialista? Bé, accepta les esmenes?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, es que aquí cada uno ha dicho una cosa y, claro…

SRA. ALCALDESSA
Y Dios lo de todos, no a ver, un momento, no, vale.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Al final la voluntad es que no salga adelante, por tanto, para qué, en cualquier caso,
explicaré lo que hay que explicar.

SRA. ALCALDESSA
Sí, un momento, era simplemente si aceptaban o no la enmienda, no, sin
enmiendas, por tanto...

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
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Entonces me posiciono ¿no?

SRA. ALCALDESSA
Pues habrá que posicionarse.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Abstenció.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ara el grup socialista, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies. Jo faré el posicionament sobre la moció número 19, el Sr. García
Mompel el farà sobre la 20.
Respecte a la d‟acumulació de càrrecs polítics, algú deia, jo crec que s‟ha de fer
una diferenciació important entre acumular càrrecs i acumular responsabilitats, això
per començar. A partir d‟aquí, també hi ha una sèrie de qüestions que es plantegen
amb les quals no podem estar d‟acord i que, a més a més, sorprenen en alguns
plantejaments. A la mitja dotzena de diputats en el Congrés, de Ciutadans, en
aquest mandat que hem acabat, aquesta legislatura que hem acabat fa tres dies, si
continuen essent diputats, suposo que plegaran tots, o de regidor, perquè de
moment hi són.
Per exemple sorprèn que el Partit Popular doni suport a aquesta moció, jo li faré un
trasllat exprés al Sr. García Albiol, que és regidor de Badalona, President del grup
municipal del PP a la Diputació de Barcelona, era, però coincidia en el moment,
membre del Parlament de Catalunya com a diputat i senador a Madrid, i vostès
voten a favor de “la no acumulación de cargos”. Cap problema, el Sr. Albiol, és cert,
és de Badalona, nosaltres estem a l'Hospitalet, jo li donaré el trasllat que arribi al
grup municipal, li faré el trasllat de la moció.
Mirin, és que estem, em sembla que és allò, el Sr. García ho deia, del “cuñadismo”,
jo no ho qualificaré, però..., no, no, jo ja dic que no ho qualifico, ho ha dit ell, però el
que sí que crec que valdria la pena que féssim entre tots plegats és tenir un mínim
de línia de coherència amb les pròpies idees o amb els propis plantejament, que
cadascú defensi els seus i que tots siguem capaços de tenir o de ser capaços
d‟identificar clarament el posicionament polític de les diferents forces davant de
cada situació, perquè aquí sembla que és un concurs a veure qui la diu més grossa
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i dóna igual que això guardi coherència amb la nostra línia política, cadascú la seva,
o no, dóna igual.
Perquè ja sé que ara algú em dirà, no, però és que això ho fan no sé on i això és
Hospitalet, bé, i suposo que els de l‟altre “puesto” deuen dir, no, allò ho fan a
Hospitalet, però aquí no. Escoltin, som partits polítics d‟un àmbit més o menys gran,
ja sigui català, ja sigui estatal, on crec que val la pena que, sobretot per no enviar
missatges contradictoris a la població, tinguem una línia de coherència, una línia de
continuïtat tots plegats, cadascú la nostra, insisteixo, no tots la mateixa, ni molt
menys, però amb aquests posicionaments i amb aquests missatges que estem
enviant.
Clar, avui parlava jo amb algun portaveu, si ell ho vol dir ja ho podrà dir, que diu, és
difícil a vegades posicionar-te com realment penses en una moció, perquè els títols
són enganyosos, i votar en contra o votar a favor de determinat títol de moció,
després això ho fan servir els adversaris per dir, aquest grup polític està en contra
d‟això, i dius, no, no, jo del títol estic a favor, del que estic en contra és del que posa
dintre. Clar, si vostès fan una moció per limitar l‟acumulació de càrrecs, clar, a favor
d‟aquest titular podem estar tots,
Però què és acumular càrrecs polítics, no, no, el que posa aquí no és acumular
càrrecs, el que posa aquí dintre, el que fan vostès és descriure una acumulació de
responsabilitats recollides en la Llei d‟incompatibilitats que les permet perfectament
i quan acaben diuen, com tot això està en un marc legal que s‟escapa en aquest
Ajuntament, en l‟Ajuntament ens comprometem a què, digui el que digui la Llei,
nosaltres ho farem. No, mirin, doncs anem a modificar la Llei, tots els grups que
estem aquí, tots els grups polítics que estem aquí tenim representació
parlamentaria, presentem aquesta modificació legal.
Jo no he vist a cap partit dels que estan aquí, hagin votat a favor o en contra
d‟aquesta moció, cap, que ho hagi presentat en l‟òrgan que correspon, ni en el
Parlament de Catalunya, ni a l‟Estat. Escolti, jo dic els grups parlamentaris, dels
partits que estan aquí proposant i defensant això, no ho han fet allà on ho han de
fer, no ho han fet. Per tant, no furtem els debats als òrgans que correspon i fem-los
allà on està. Per tant, nosaltres votarem contràriament en aquesta moció.
Essent les 19 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, respecte a la moció de l‟acreditació de la tarja aquesta que dóna molt joc avui,
bé, recolzar una mica les raons del portaveu del grup, és evident que tothom estem
en contra d‟aquests privilegis, però això no són privilegis, això està recollit a
l‟ordenança de mobilitat, i a l‟ordenança de mobilitat es contempla que es poden
tenir aquestes targes en l‟ús de les funcions pròpies del càrrec, no és cap privilegi,
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és evident que n‟hi ha algun regidor que ha fet ús d‟elles i segurament en d‟altres
contextos les tornaran a necessitar.
A veure, això, les autoritzacions es fan anuals, per tant, no es fan ni per un mandat,
són anuals, per tant, cada any podem discutir, i jo estic disposat a què en el futur
puguem discutir això els diferents grups, el per què i per què no i quines raons de
funcionament n‟hi ha. Per tant, en aquest sentit, no parlem de privilegis. A més a
més, les persones que fan ús o no fan ús, jo no he tingut cap queixa. Porta aquest
sistema, pel que conec, porta 20 anys i no ha hagut cap queixa, i sí els hi diré que
en algun cas, algun regidor d‟aquest Ajuntament i algun alt càrrec d‟aquest
Ajuntament, la grua se li ha emportat el cotxe amb aquesta targeta, no fa gaire, i
evidentment, religiosament ha pagat la multa.
Per tant, “cuidado” perquè les coses tampoc són tan senzilles, el que no li podem
dir a una persona a la qual no li facilitem un vehicle propietat de l‟Ajuntament per fer
la seva tasca, és que tingui aquesta facilitat per aparcar en zona blava o verda en
un moment que ha d‟anar a fer, bé, aquesta feina que ha de fer. El fet que n‟hi hagi
gent que té la tarja i no la utilitzi mai, això no és il·legítim, simplement és que la pot
utilitzar en un moment donat d‟allò que dius que “tengo que aparcar” i que no puc,
bé, la utilitzarà una vegada a l‟any.
En tot cas, ni són massives, ni les té tothom, ni són pels motius que li rota al regidor
corresponent, que sàpiguen vostès que, en aquest sentit, nosaltres els hi votarem
en contra, no obstant això, crec que, com són anuals, n‟hi ha marge per discutir en
l‟últim trimestre d‟aquest any i podem discutir realment si totes les que tenim fan la
utilitat pel que estan donades. Cada àrea de gestió dóna la relació de la gent que
les necessita, comprendran vostès que com hagi una àrea de gestió única de fer,
en fi, les correlacions dels que necessiten, els que estan, els que no estan, i hagi de
controlar tot això, es complica molt la situació d‟aquestes targes i del propi ús, no sé
si dir-ho, però crec que és convenient també que al final no ens puguem convertir
com a la pel·lícula “La vida de los otros”, a veure si anem controlant a qui..., no, les
àrees de gestió tenen la suficient autonomia per dir quin personal ha de tenir
aquesta tarja, no sóc jo el que li diré, ara, dintre d‟un ordre que puguem discutir amb
vostès, no hi ha cap problema, jo em comprometo a aquesta discussió a final d‟any.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, volen fer ús de la paraula?

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, claro. Vamos a ver, es lamentable los ejercicios, sinceramente y discúlpenme si
alguien se ofende, no lo hago con esa voluntad, los ejercicios de cinismo que se
hacen aquí, o sea, todo son echarle achaques al viernes por no ayunar, al final, sí,
me gusta mucho, está muy bien, pero aquí no hay voluntad y tal, pero la cuestión
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no es que estamos dispuestos a renunciar a eso, que para mí y para muchos
ciudadanos sí lo ven como un privilegio.
Es decir, y cuando dicen que se escudan en asuntos de que si ustedes elaboran ya
un protocolo, no señor, aquí a ver si nos leemos las mociones y interpretamos lo
que dicen, dice: “Instar al órgano municipal competente para que elabore un
protocolo de uso de las tarjetas entregadas por el Servicio de Movilidad, de
conformidad con el artículo 24.2 y demás”. O sea, estamos hablando que se dicte
hacer un protocolo y se dan una serie de ejemplos de lo que nosotros entendemos
que podía hacerse, es decir, como que haya un centro donde se controle eso.
Es decir, al final, el que tiene que tomar nota de lo que se vota aquí es el ciudadano
y nosotros lo que queremos es que bajo ningún concepto, al margen de que alguien
la pueda utilizar como privilegio y, sí, me atrevo a decir que hay gente que hace un
uso indebido de estas tarjetas, me atrevo a decirlo. ¿Estamos de acuerdo? Pues
ustedes igual piensan que no, pero yo sí lo sé y nos constan algunos.
De manera que, por lo tanto, menos rasgarse las vestiduras y más abordar la
situación, porque los que van a tomar nota de esto, van a ser los ciudadanos,
nosotros queremos acabar con estos privilegios, que algunos hacen uso
privilegiado de esas tarjetas, la mayoría no, pero para evitarlo, pues lo mejor es que
haya un control y si no nos molesta, porque claro, por qué le ponemos achaques,
como decía antes, al viernes por no ayunar.
Porqué en el fondo lo que queremos es tener la tarjetita en el bolsillo, pues miren,
este regidor, y como han dicho los de Esquerra, pues no la han pedido, porque
consideran que…, bueno y usted, pues bueno perfecto, muy bien, perfecto, alabo
ese gusto, debe ser así, es la mejor manera de dar ejemplo, pero cuando se ponen
aquí achaques y historias, pero al final, bueno, pues oye, pues no, y sobretodo que
si ahora un protocolo que ustedes dicen, no señor, el protocolo aquí dice que se
elabore un protocolo, no por parte nuestra, sino por quien corresponda, no
nosotros.
Y miren, al final lo que está claro es que quien va a tomar nota de lo que aquí se
vota van a ser los ciudadanos y verán que no, porque miren no solamente esos
privilegios, hay algunos más, hay algunos más, que iremos hablando de ellos poco
a poco, para que nos demos cuenta que nosotros cobramos un sueldo y no
tenemos porqué tener una tarjeta para evitarnos en un momento dado el pagar tres
o cuatro o cinco euros en una zona donde todos los ciudadanos pagan.
Cuando se haga uso de ella, porqué la ocasión lo requiere y porque se está yendo
en servicio del Ayuntamiento, no tenemos ningún inconveniente, por qué lo tienen
que tener ustedes si nadie les va a cortar el hecho de utilizarla cuando está
justificado, si lo que se pretende es eso, que no se haga uso indebido y se hace,
hay gente aquí que la tiene y la utiliza cada día y está trabajando en el
Ayuntamiento, y lo tiene aparcado donde toca o donde quiere ¿vale?
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Y esto está más claro que el agua, no hemos pedido nombres, porque no queremos
hacer escarnio de nadie, porque lo que queremos es solucionar el tema y que se
nos visualice como representantes políticos que no queremos que nadie pueda
pensar que hay quien hace un uso indebido de esas tarjetas. Esto es así de claro,
ustedes voten lo que quieran, allá con su conciencia, pero eso es lo que hay.
En cuanto a lo de los cargos, miren, quizás es posible que no esté acertado el
enunciado principal de la moción, pero lo que está claro es que el fondo de la
moción es el que es también. Y es verdad que solamente hay casos muy
excepcionales donde es imposible, y ustedes lo decían, es verdad, hay que ser
concejal para estar en la Diputación, pero no estamos hablando de los concejales,
esos sí, pero estamos hablando de los Alcaldes de municipios de más de 50.000
habitantes, porque nosotros entendemos que hay suficiente trabajo aquí como para
estar diversificando el trabajo en varios sitios.
Y ya le digo una cosa, cuando dice que no es incompatible, mire, hay muchos
subterfugios para cobrar más dinero, no me haga hablar de eso, porque entonces la
vamos a liar, no quiero entrar en ese debate, no es cierto, supone irse de aquí a
otro sitio a cobrar bastante más dinero del que se cobra aquí, que es para lo que
nos han elegido. Por lo tanto, si quiere usted lo explicamos, pero tampoco tengo
interés en entrar ahí, no tengo interés, porque en lo que tengo interés es en que se
hagan las cosas lo mejor posible y, evidentemente, si ustedes no lo ven así y votan
en contra, pues oiga, para eso está la democracia, ustedes votan lo que consideran
oportuno.
Pero nosotros creemos que hacemos un buen servicio a la sociedad presentando
estas mociones y unas salen adelante y otras no, pero lo que no me gustan son los
ejercicios de cinismo y de decir aquí lo que en el fondo no se piensa, sino…, y
decía usted una cosa, Sr. Fran Belver, usted ha comentado eso conmigo, y es
cierto que a mí me molestan las mociones que en su enunciado dicen una cosa y
quien se atreve a votar en contra de esto, pero es que estas mociones, si se leen,
se ve a dónde quieren ir a parar.
Es posible y en eso quizás le tenga que dar la razón, que el enunciado no se ajuste
y pueda cumplir eso que antes criticábamos, iremos aprendiendo para no incurrir en
estos títulos que pueden dar luego a una crítica de decir han votado en contra de
esto, cuando en realidad no hay. Pero es que ustedes están votando en contra, la
verdad es que están votando en contra, al margen de esto podemos explicarlo,
mire, nosotros no estamos de acuerdo con el título, porqué nos parece que puede
inducir a error, pero estamos a favor de la moción, así de fácil, así de fácil.
A continuació l‟Alcaldessa obre un segon torn d‟intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
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Sr. Miguel García, respecto a este último punto que estaba comentando, yo no creo
que desde aquí tengamos que dar la imagen de que estas tarjetas son un privilegio,
nosotros tenemos un reglamento donde se regula el uso que se debe hacer de esas
tarjetas. Y después hablamos de derechos y hablamos de deberes, usted tiene el
derecho a expresarse, tiene el derecho…, a quien le toque tener la tarjeta tiene el
derecho a tenerla, pero el deber de todas las personas es cuando ven algo que está
mal hecho, denunciarlo, no decir aquí, venir aquí y decir, no, es que se hace uso
ilegal, si usted lo sabe, denúncielo que es su deber y no venga aquí ni a hacer
demagogia, ni a hacer populismo, que es otra cosa de las que su jefe también se
queja de los demás.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres, en relació a la 20, a la targeta, voldríem fer una pregunta, una
pregunta que ens aborda que és: ¿quin objectiu té un treballador o treballadora
públic, assessor o electe, perquè disposi d‟aquesta acreditació fora del seu horari
laboral i fora dels seus dies laborables? ¿quin és l‟objectiu que aquests treballadors,
aquests assessors o assessores i aquests càrrecs electes disposin d‟aquesta
acreditació fora d‟aquestes hores, de l‟horari en el que treballen i dels dies en els
quals treballen?

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Sr. García, jo quan he expressat, el que expressava en nom propi, de quan he
utilitzat la targeta, en tres o quatre ocasions puntuals, val? precisament perquè no
he pogut trobar aparcament, el que aquí s‟ha comentat és que, jo entenc el que
vostè diu, vull dir, i no voto les coses perquè sí, jo penso que si vostè creu que hi ha
persones que utilitzen malament això o qualsevol cosa derivada de càrrecs públics
o laborals d‟aquí, jo crec que s‟ha de denunciar o buscar la fórmula de, com a
mínim, parlar-ho i reconduir-ho, no? Sí, clar, però pretendre solventar el problema,
si de vint persones, una ho fa malament o dos ho fan malament, ens hem de
carregar aquest sistema o qualsevol sistema, jo no ho trobo prou bé, és a dir,
entenc que és millor marcar uns mecanismes o parlar de marcar uns mecanismes i
que aquests mecanismes si els anem a votar, sabem el que estem votant, que no
fer fora i tal.
Perquè, vull dir, jo, torno a repetir, m‟és igual el que la gent opini sobre el que estic
dient en el sentit que, torno a repetir, l‟he utilitzat en tres o quatre ocasions per una
necessitat puntual d‟arribar a l‟hora a unes coses, no me n‟amago, vull dir, i a més a
més, en circumstàncies que m‟impedien poder aparcar, com una vegada va ser a
Collblanc, perquè el pàrking estava saturat, perquè hi havia partit del Barça, la zona
blava estava plena i em va passar una contingència i havia d‟arribar. Però, torno a
repetir, el que no entenc és que si dos o tres ho han fet malament, perquè clar, si
em diu que ho han fet malament tots, llavors dic, home, em callo, perquè igual ho
estem fent malament tots, però si hi ha dos o tres que ho estan fent malament,
abordem el tema d‟una altra manera.
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SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
A ver, para acabar un poco con el debate, las tarjetas están hechas en función de
un objetivo muy claro, que es facilitar, a algunos trabajadores de esta casa y
algunos cargos públicos, tanto el trabajo como la representación, las dos cosas.
Dicho eso, si hay un mal uso, lo dicen, no hay ningún problema, ya entraremos en
ello, este es el método con el que nos hemos regido ahora, puede haber otro
método, por supuesto, pero no es el de una moción, en todo caso discutámoslo y
veamos en el futuro qué podemos hacer con eso. No me den lecciones de
privilegios, yo no tengo tarjeta, ni la quiero, voy en metro y no pasa nada.
El objetivo que hablaba Christian, a ver, la ciudad está abierta 24 horas, hay
trabajadores que trabajan en horarios muy raros, yo no sé si usted lo sabe, pero es
así, hay gente que trabaja de noche, de tarde, de mañana, en diferentes horarios,
incluso hay gente que se dedica a la representación y trabaja casi todos los fines de
semana también, aunque les parezca raro, pero también pasa, los pueden ustedes
ver paseando por la rambla, estando en un acto, etc. Por tanto, el objetivo de estas
tarjetas que, dicho sea de paso, son pocas, no es tener ningún privilegio, es
favorecer el trabajo en esta ciudad y la representación.
Y si saben de algún caso en el que eso no es así, me lo dicen, y además les
emplazo a todos a discutirlo a futuro, porque es que cada año las renovamos y no
hay nada más, Sr. Miguel, tampoco hay nada más, o sea, no vea usted cosas
donde no las hay, yo estoy dispuesto a discutirlo, ahora, no a través de una moción
en la cual mañana dejo de facilitar el trabajo de una serie de gente.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Vamos a ver, es que da la sensación de que aquí o no nos leemos las mociones o
lo que hacemos es la contra porque hay que hacerla. Mire, aquí lo que no vamos a
hacer nosotros es de guardia jurado detrás de cada uno, detrás de una tarjeta, no
es nuestra misión, queremos que haya un sistema que garantice que eso es
imposible de hacerlo, por lo tanto, qué problema hay cuando uno tiene la conciencia
tranquila y sabe que la va a utilizar, la va a devolver y se va a establecer un
protocolo, que lo hará quien le corresponda, que no nosotros, para que no se pueda
hacer un uso indebido.
Es lo que pedimos hombre, tan difícil es eso, ustedes creen que de alguna manera
nosotros tenemos que denunciar o dejar de denunciar, yo voy a ir detrás de cada
funcionario, de cada cargo electo, a ver si se aparca, escondiendo, mire, aquí tal
día y tal hora y tal, eso ni toca, ni es razonable, porque es mucho más razonable
hacerlo de la otra manera, evitarlo, y cómo, pues se lleva una moción, se habla, se
discute, y si alguna cosa no gusta de la moción, pues si hay voluntad de verdad de
entendernos y de cambiar eso, pues se puede plantear.
Yo estoy dispuesto a recoger las aportaciones del resto de grupos, lo que no estoy
dispuesto es que se niegue la mayor, que digan, no, esto no hace falta, claro que
hace falta, la transparencia y lo que decía antes de la mujer del César, que viene
muy al pelo, no solamente tiene que ser honrada, además parecerlo, es que yo lo
que no puedo hacer, porque usted me está diciendo, denúncielo, yo que voy a
denunciar hombre, yo ya digo lo que puede pasar, para evitarlo, regulémoslo bien,
entre todos, evitando eso, porque yo creo que está bastante claro lo que pone la
moción, está muy claro.
Y el Sr. Monrós decía, no, yo no, porque yo hablar hablo claro, claro que habla
claro, compartámoslo de buen rollo, cuál es para usted el buen rollo, qué es lo que
hay que hacer, explíquemelo, porque si el buen rollo se adapta a que al final
evitemos el problema, yo encantado de hablar de buen rollo con usted o con
cualquiera, no hay ningún problema Sr. Monrós, lo que hay que intentar es
solucionar algo que nosotros entendemos que se presta a hacer uso indebido de
esto. Y de hecho, sabemos que se hace uso indebido, hombre, no se va a saco,
evidentemente, pero ya le digo, es muy fácil, pongámonos de acuerdo y
solucionemos el tema y aquí se dan claros ejemplos de cómo se puede hacer, no
imponiéndolo, sino consensuándolo.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, no, ya no se puede…Han quedado rechazadas las dos mociones…

SRA. SECRETÀRIA
¿El posicionamiento del PSC?
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SRA. ALCALDESSA
En contra de las dos mociones, rechazadas las dos, muy bien. Pasamos al
siguiente bloque.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 19 i 20; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 19.-

PARA LIMITAR LA ACUMULACIÓN DE CARGOS POLÍTICOS.

Atendido que los representantes políticos deben servir de la mejor manera posible a
la ciudadanía en su participación en aquellos espacios de decisión sobre la cosa
pública que son de su competencia.
Atendido que la vocación del representante político debe ser la de ofrecer un
servicio público, y trabajar desde las instituciones por el bien común.
Atendido que hay una desconfianza creciente por parte de la ciudadanía sobre el
correcto ejercicio de las funciones de los representantes políticos, que se alimenta,
entre otras razones, como consecuencia de la acumulación de cargos.
Atendido que la acumulación de cargos impide atender de la mejor manera los
deberes que estos conllevan y supone una reducción de la dedicación para el
correcto ejercicio de las responsabilidades que conllevan.
Vistos: el artículo 6.4 y el Título Segundo, Capítulo Segundo de la L.O. del Régimen
Electoral General, que establece las incompatibilidades de Diputados y Senadores
y otros cargos electos; el artículo 1.3 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, que
considera, a los efectos de la citada Ley, actividad en el sector público la
desempeñada por los cargos electivos de las Corporaciones Locales y las
asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas; la Ley 21/1987, de 26 de
noviembre, de incompatibilidades del personal al servicio de la Administración de la
Generalitat de Catalunya; la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del
Régimen Local, el Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba
el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña.
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, el Grupo Municipal de Ciutadans, Partido de
la Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento de L'Hospitalet la adopción de
los siguientes
Acuerdos:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
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punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) HA ESTAT REBUTJAT el punt PRIMERO amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; amb 9 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs.
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 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 CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
PRIMERO.- INSTAR al Gobierno de la Generalitat a impulsar la iniciativa
legislativa necesaria para establecer la incompatibilidad entre los cargos de
diputado / a del Parlament de Cataluña y concejal / a de cualquier municipio en
Cataluña.
b) HA ESTAT REBUTJAT el punt SEGUNDO amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; amb 9 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs.
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 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 CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO.- INSTAR al Gobierno de España a impulsar la modificación de la
legislación reguladora del régimen electoral en el sentido de establecer la
incompatibilidad de los cargos de Diputado/a o Senador/a de las Cortes
Generales y el de Concejal/a de cualquier Ayuntamiento de España.
c) HA ESTAT REBUTJAT el punt TERCERO amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
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Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; amb 12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez;dels representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco.
Javier Martín Hermosín; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
TERCERO.- INSTAR al Gobierno de España y al Gobierno de la Generalitat, en
el marco de sus respectivas competencias, a impulsar la modificación legislativa
necesaria para que se establezca la obligación del régimen de dedicación
exclusiva de los / las alcaldes/ esas, al ejercicio de las funciones del cargo para
el que han sido elegidos en el Consistorio, en aquellos municipios con población
superior a 50.000 habitantes.
d) HA ESTAT REBUTJAT el punt CUARTO amb 15 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs. Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 4 vot
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 CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
CUARTO.- INSTAR al compromiso de los grupos políticos del consistorio para
que, mientras no se proceda a la modificación de la legislación en el sentido
indicado en los apartados anteriores, sus cargos actúen según los principios
que se persiguen en esta moción y renuncien a esta acumulación de cargos en
el momento en que deban comenzar a ejercer plenamente sus funciones.
e) HA ESTAT REBUTJAT el punt QUINTO amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
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Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; amb 9 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs.
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots
d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
QUINTO.- TRASLADAR este acuerdo a la Presidencia del Gobierno de España,
a la presidenta del Parlament de Cataluña, al resto de miembros de la Mesa, a
los presidentes de todos los grupos parlamentarios y a los grupos municipales
de este Ayuntamiento.
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 20.- PARA REGULAR EL USO DE LA TARJETA O ACREDITACION
EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE MOVILIDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO Y
QUE HABILITA A ESTACIONAR EN LAS ZONAS AZULES Y/O VERDES, SIN
NECESIDAD DE ABONAR LA TASA CORRESPONDIENTE.
Ha estat rebutjada amb 16 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants del PP, Srs. Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; 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 3 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la
votació.
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 21,
22 i 23, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Jo faig un suggeriment i es treure del proper, posem el dia 28, crec que és avui. En
el títol de la moció, sí, treure el proper, però en tot cas, és el grup el que ha de dir.
Sra. González, sí, clar, clar.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per fomentar la implantació de terres vius i cobertes i façanes verdes a
L‟Hospitalet. L‟Hospitalet s‟ha convertit en una ciutat compacta, de les més
densament poblades del món, fet que li resta espais agrícoles, zones verdes i
zones de descongestió, pacificació i salut. Actualment som una ciutat de terrats,
que defineix un paisatge urbà d‟asfalt i formigó. Les cobertes i els murs verds són
elements crucials per diversificar les tipologies de verd dintre de la ciutat i
augmentar la percepció del context. Podem ampliar i connectar la xarxa verda de la
ciutat, transformant terrats i mitgeres amb façanes i cobertes verdes.
Els terrats són espais que havien estat tradicionalment molt utilitzats. L‟ús més
quotidià era estendre-hi la roba. Aquesta feina es feia sovint en companyia de nens
i nenes que es trobaven amb els veïns i veïnes i jugaven. Eren, per tant, espais de
socialització en els quals hi havia seguretat. Més enllà d‟això, els veïns hi passaven
estones i celebraven festes, especialment revetlles. Són espais segurs, a l‟aire
lliure, on és possible gaudir de les vistes sobre la ciutat, hi ha més silenci, es pot
prendre el sol, llegir, fer-hi una activitat física, cuidar un hort o trobar-se amb el
veïns. Alguns d‟aquests terrats tenen un ús definit actualment, patis d‟escola,
jardins d‟hotels, terrats comunitaris, etc. I molts altres són simplement el lloc on
s‟acumulen els mals endreços i aparells, com ara antenes i aires condicionats.
Els terrats vius reivindiquen una superfície molt important de la ciutat per establir
nous espais de socialització i pacificació públics i privats dins la ciutat densa. Les
cobertes i façanes verdes aporten molts beneficis com són increment de la vida útil
dels edificis. La millora en aïllament acústic i tèrmic. L‟estalvi energètic. Reducció
dels nivells de contaminació i millora de la qualitat de l‟aire. Millora del paisatge urbà
i la qualitat de vida. També afavoreixen la reducció de l‟efecte illa de calor de la
ciutat, reduint la diferència de temperatura entre la ciutat i el camp que envolta que
pot arribar fins a 10 graus centígrads a l‟estiu.
Existeixen experiències contrastades d‟èxit en la implantació d‟aquests models en
moltes ciutats, on és obligatori per llei la instal·lació d‟aquest tipus de sistemes en
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rehabilitacions i en edificis de nova planta. Podem aprendre d‟aquests models i de
la multitud d‟estudis i experiències en implantació de solucions tècniques de
façanes i cobertes verdes existents.
Per aquest motiu, el grup municipal Canviem L‟Hospitalet proposa realitzar un pla
de desenvolupament local de terrats vius i cobertes i façanes verdes. Per estudiar i
planificar la implementació d‟aquest sistema de manera progressiva i sostenible en
edificis públics i privats i que inclogui la implementació pionera integral d‟una solució
de terrat viu i coberta de façanes verdes a un edifici municipal. Podem caminar
plegats per canviar L‟Hospitalet de Llobregat cap a una ciutat ambientalment sana i
sostenible.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció 22. Moció amb motiu de la celebració del dia internacional de l‟orgull
LGTBI el 28 de juny.
Com cada any el 28 de juny celebrem el dia internacional de l‟orgull LGTBI
commemorant l‟aniversari de les revoltes de Stonewall. Aquest 2016 cal donar-li
una transcendència especial al dia de l‟orgull. El passat dissabte 11 de juny van
morir assassinades 50 persones a una discoteca LGTBI d‟Orlando, als Estats Units.
Un atemptat de caràcter LGTBI fòbic que ha consternat a tota la comunitat i que
posa de manifest la necessitat de perseguir a través de les institucions
internacionals els delictes d‟odi que pateix el col·lectiu.
A Catalunya tot i ser un país capdavanter en reconèixer drets legals a lesbianes,
gais, transsexuals i bisexuals, queda molt camí per recórrer cap a la igualtat real. És
necessari el reconeixement a tots aquells sectors vinculats a les lluites socials per
ser els i les màximes responsables de que ara mateix existeixin certs drets
reconeguts a les persones LGTBI. Cal reconèixer també l‟existència d‟iniciatives de
les diverses administracions públiques des de l‟àmbit municipal a l‟europeu, que
tenen com a objectiu un compromís en la lluita col·lectiva per a la igualtat i la
llibertat a tota la ciutadania.
No obstant això, l‟assetjament que les persones LGTBI continuen patint a les aules,
la discriminació al treball i l‟exclusió als serveis públics, especialment als sanitaris,
són alguns exemples de situacions de desigualtat en les que continuem trobantnos. 2016 és l‟any de la visibilitat bisexual en la diversitat. Reivindiquem el dret de
les persones bisexuals diverses i iguals. Hem d‟acabar amb la bifòbia i generar
referents dintre de la societat per tal d‟apoderar les persones bisexuals i anar obrint
camí a les futures generacions. Les persones bisexuals pateixen rebuig i
discriminació per ser bisexuals, fruit d‟una societat hetero normativa, mono sexista i
patriarcal, que castiga a qui surt de la heteronorma.
Així reivindiquem que cada persona ha de viure conforme el seu sentir per a
garantir una societat més igualitària, més lliure, inclusiva amb totes les realitats. A
Catalunya ja vam donar un pas important en la llei per garantir els drets de
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lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals, i per eradicar l‟homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia, aprovada el 2 d‟octubre de 2014 al Parlament de Catalunya.
Dos anys després és urgent el seu desplegament i aplicació efectiva per tal de
sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia
pateixen les persones LGTBI al nostre país.
Des de les institucions hem de seguir treballant en pro de la igualtat legal, social i
de facto en totes les persones. Cal impedir que les conviccions morals o
ideològiques individuals segueixin posant entrebancs a l‟avenç de la igualtat que és
el camí de la democràcia. I tot i que la igualtat legal és ja una realitat generalitzada,
la igualtat social i real del col·lectiu LGTBI és encara una assignatura pendent que
cal abordar amb urgència i decisió. Els municipis són els espais més propers a la
ciutadania i per això han de jugar un paper cabdal en la normalització del col·lectiu
LGTBI, essent un referent d‟integració i lluita contra la discriminació. Per això el seu
compromís és imprescindible per tal de donar resposta a la població LGTBI en tot
allò que sigui de la seva competència.

Essent les 19:23 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. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per declarar la ciutat de L‟Hospitalet zona lliure de paradisos fiscals.
Aquesta moció cerca el compromís de la institució més propera a la ciutadania que
també és garant d‟un estat democràtic i de dret. És una moció que vol que la llei faci
el què ha de fer en un estat modern, garantir els drets i obligacions de tothom.
Volem reforçar els mecanismes perquè els més poderosos, les grans fortunes i les
empreses multinacionals paguin els seus impostos, o com a mínim no puguin
treballar amb les administracions públiques.
Volem unes finances ètiques i volem una despesa ètica. Per tant i des d‟aquí
demanar aquest gra de sorra, aquest compromís per fer front a allò que sembla
impossible, posar topalls a l‟evasió fiscal, posar fi als paradisos fiscals. Que les
grans empreses i grans marques, tant si volen com sinó, compleixin el que fa un
ciutadà dels nostres barris, que és pagar impostos des de que es lleva fins que va a
dormir. Davant les permanents notícies de que grans empreses amb increïbles
guanys estan sent investigades i sancionades per la seva evasió fiscal, tipus Apple,
Amazon, Inditex, entre d‟altres, hem de dir prou, hem de dir que sí, que hisenda
som tots i totes. Que no és un lema i que davant els poderosos també els “lobbies”
ja siguin de pressió a Madrid o a Bruselas, els ajuntaments han de defensar i
defensaran la llei i la justícia.
Que no paguin impostos no és un tema baladí. Això afecta a la cohesió social, a
l‟educació i la sanitat pública, als serveis socials, a la inversió pública en general.
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Per tant, per llei i per justícia, volem que L‟Hospitalet de Llobregat sigui una ciutat
zona lliure de paradisos fiscals. Sí que es pot.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies. Respecte a la moció amb motiu de la celebració del dia internacional de
l‟orgull LGTBI a favor.
Moció per declarar la ciutat de L‟Hospitalet zona lliure de paradisos fiscals a favor
també.
I sobre la moció per fomentar la implantació de terrats vius, cobertes i façanes
verdes a L‟Hospitalet, bé, comparteixo majoritàriament el fons de la moció. És
totalment necessari desenvolupar un pla d‟aquestes característiques. No oblidem
que ens hem compromès a l‟últim pacte dels alcaldes i alcaldesses a realitzar un
pla d‟acció sobre el canvi climàtic i que en entorn urbans les cobertes i façanes
verdes s‟entenen gairebé com imprescindibles. No només per l‟eficiència energètica
dels edificis i per a la millora de la qualitat de l‟aire, sinó també per a la biodiversitat
i per a la recuperació d‟espècies d‟insectes i aus que són necessàries per poder
mantenir l‟equilibri de l‟ecosistema. Aquí també venim amb el tema del mosquit tigre
que és bastant important poder-ho controlar.
Això sí, parlar de sobirania alimentària en aquest punt, sí que em sembla una mica
desproporcionat. Fent un càlcul aproximat de la necessitat de sòl per aconseguir
aquest objectiu a L‟Hospitalet necessitaríem uns 26 Km² de terreny, tenint en
compte que L‟Hospitalet té 12 Km² de terreny, parlem més o menys de més de dos
cops l‟extensió de L‟Hospitalet i potser després tindríem problemes també de
subministrament d‟aigua que això és un altre cantar.
Un cop dit això, sí que hi ha alguns trets que crec que no s‟han tingut en compte.
Primer: els requeriments tècnics tant de càrregues com de impermeabilització que
tenen les cobertes verdes per als edificis i que en molts casos impossibiliten la
implementació tant d‟aquests tipus de cobertes com de les façanes verdes. A
Barcelona on tenen el pla vigent des del 2014, només s‟ha assolit la implementació
en el 4% dels edificis amb capacitat per fer-ho. A Madrid de moment només han
aconseguit fer un parell de proves pilot.
Segon: el sistema de gestió i la càrrega econòmica de la implementació, com i qui
l‟ha de suportar. Hem de tenir en compte que el càlcul del cost aproximat per m²
d‟aquest tipus de cobertes és de 150 euros.
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Tercer: l‟aigua per regar aquestes cobertes d‟on la traiem? Reguem gairebé la
totalitat dels nostres parcs amb aigua del nivell freàtic. És una bona mida que tenim
a L‟Hospitalet i que fa tenir un consum molt més sostenible a la ciutat. Ara haurem
de preveure també instal·lar canalitzacions d‟aigua freàtica per regar aquestes
cobertes verdes? Això també és una cosa que s‟hauria de plantejar.
I per últim, en el cas dels terrats vius, hauríem de fer una normativa o reglament per
controlar els usos lúdics d‟aquestes terrasses i controlar l‟incivisme. Es poden donar
casos de problemes de convivència en aquest sentit que són nous i no tenim
reglats.
Amb tot això el que vull dir és que sí que estic d‟acord en realitzar aquest pla però
veig impossible delimitar-lo en temps com s‟intenta fer a la moció. Aquest pla
requereix de la implicació dels molts col·lectius i àrees de gestió i més val posar fil a
l‟agulla, trigar una mica més i fer-ho bé, que no intentar fer-ho ràpid i fracassar com
han fet en unes altres ciutats. Per tant, voto en contra de la moció.

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
En contra de la moció 21 i a favor de la 22 i la 23.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem a favor de les tres mocions, simplement un parell d‟apunts en
relació a la segona.
Des de la CUP-PA, creiem que s‟hauria d‟incloure, que es pugui incloure la
possibilitat de fer estudis i atenció a la víctima de LGTBIfòbia, d'acord i en
col·laboració amb l'Observatori. I també voldríem destacar, tal i com ha manifestat
l‟Eugeni Rodríguez aquest matí a l‟acte de commemoració del dia internacional de
l‟alliberament LGTBI, ens agradaria insistir en la necessitat d'implementar la Llei
11/2014, sobretot en la seva part sancionadora, terme aquest també que ell ha
donat molta importància en el seu discurs aquest matí. Així com també, de cara a
l‟any vinent, l‟Ajuntament hauria d‟incloure, creiem, dins les efemèrides a celebrar,
penjant-hi també la bandera com s‟ha fet aquest matí, el 17 de maig, el dia contra la
LGTBIfòbia. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Quant a la moció 21, des de Convergència, les solucions per l‟estalvi d‟energia i la
lluita contra el canvi climàtic, les trobem plasmades en actes i conductes que
marquen el nostre dia a dia. La ciutadania cada cop està més conscienciada per la
instal·lació de reguladors d‟aigua, de llums led o la recollida selectiva de residus.
Amb aquesta moció podem donar un pas més en favor del nostre medi ambient i
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deixar un món més net que el que ens vam trobar, per això votem a favor d‟aquesta
moció.

Quant a la 22, sortosament la societat catalana pot considerar-se oberta i
l‟estigmatització per gènere, orientació sexual, religió o ètnia no és un fet notori. Tot
i això, si hem arribat fins a aquest punt és pel treball de les administracions i les
associacions, des de diversos fronts, han encarat el problema de forma conjunta.
Votem a favor de la moció per tal de posar el nostre petit gra de sorra en favor del
col·lectiu LGTBI, que si bé a Catalunya han aconseguit fer grans avanços, encara
ens queda el repte d‟arribar a la igualtat absoluta.

I quant a la moció número 23, darrerament han sortit a la llum una gran quantitat de
persones i empreses que es beneficiaven de paradisos fiscals, per tal de pagar
menys impostos. Una conducta que, si bé molts han defensat que no és il·legal,
frega la línia de la baixa moral. Des d‟un ajuntament la tasca de lluita contra l‟evasió
fiscal en aquest nivell és molt complicada, per no dir que impossible. Així, creiem
que votant a favor de la moció podem contribuir a no enriquir més aquelles
empreses que, tot i fer negoci amb els nostres impostos, ells no paguen els que
pertoquen.
Essent les 19.31 hores, s‟incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Jo faré la moció 21 i 23, i el Coque farà...

SRA. ALCALDESSA
Un segon, un segon, que la Sra. Secretària... Sr. Monrós, la Sra. Secretària li
pregunta el posicionament de la 23.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor de les tres.
SRA. ALCALDESSA
A favor les tres, molt bé. Sr. García.
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SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, com deia, jo faré el posicionament de les mocions 21 i 23, i el Coque de la moció
22. Vagi per endavant que votarem favorablement a les tres mocions.
Respecte a la moció per implementar els terrats vius i cobertes i façanes verdes a
l'Hospitalet, doncs manifestar la coincidència en que ens precisava la portaveu els
motius. Hospitalet és una ciutat molt densa i amb pocs espais verds i pulmons
verds, activar els terrats, cobertes i cels oberts, en edificis existents i de nova
planta, i treure‟n el màxim rendiment ambiental, social i energètic, creiem que és
una bona opció.
Respecte a la moció sobre paradisos fiscals, és una moció que recull una iniciativa
de l‟Associació Intermón, per nosaltres, des d‟Esquerra, considerem que els
paradisos fiscals faciliten el que seria el blanqueig, la corrupció, el finançament del
crim organitzat i l‟encobriment del tràfic d‟armes.
Avui ens trobem en un context de crisis, on els ciutadans i les ciutadanes estan
patint retallades en diferents àmbits i en un món on estan augmentant les
desigualtats. Per tant, creiem que és un insult i una vergonya que encara existeixin
paradisos fiscals.I més vergonya és veure com expresidents, exministres,
exdiputats, tenen empreses a Panamà o a d‟altres paradisos fiscals, mentre es
demana a la ciutadania que cal estrènyer-se el cinturó.
Els paradisos fiscals són un greuge per a les persones i empreses contribuents,
com ho són també les amnisties fiscals que ha promogut el govern del Partit
Popular durant aquests anys, perquè penalitza a qui compleix i premia a qui
defrauda. Per tant, votarem a favor d‟aquesta moció.

SR. GARCIA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció sobre el 28 de juny, jo crec que cada any es presenta i segueix sent
igual o més necessària que mai, no només pel que ha passat tristament a Orlando
sinó perquè aquí a Espanya que ens podríem pensar que estava tot fet, veiem que
hi ha un repunt d‟agressions i violència LGTBIfòbica. No a zones rurals o ciutats
petites com ens podríem pensar sinó a grans ciutats, com a Madrid o aquí mateix a
l‟Hospitalet com aquest matí amb la presentació de l‟estudi del bullying que s‟ha fet.
Llavors l‟orgull LGTBI el 28 de juny és més necessari que mai, no està tot fet encara
s‟ha de seguir lluitant molt contra prejudicis, contra insults, contra agressions, contra
violència, fins assolir la igualtat plena. Jo encoratjo a l‟equip municipal, l„alcaldessa
a que el què hem fet aquest matí, el què hem fet avui de penjar la bandera i l‟acte
amb l‟observatori i la presentació de l‟estudi no quedi només en una anècdota.
L‟any passat ja vam aconseguir que pengessin la bandera però volem que
s‟institucionalitzi una mica aquesta reivindicació. Donar-li visibilitat i seguir treballant
encara més per resoldre aquests problemes, col·laborant també en totes les
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institucions: la Generalitat de Catalunya hi està desplegant la llei, des de la
Diputació s‟està donant suport als municipis.
Demà crec que es presenta un pla per desenvolupar plans locals sobre plans
municipals LGTBI. I dintre d‟aquests plans està també el de l‟Hospitalet o sigui que
crec que aquest és el camí, es la col·laboració, és la feina diària, és la lluita, la
reivindicació i cada 28 de juny tornar a dir que el 28 de juny és cada dia i sobretot a
tots els àmbits, al carrer, a les escoles i allà on faci falta. Moltes gràcies.

SR. MARTIN HERMOSÍN (PP)
Sí. Gracias. Respecto a la moción 21, nosotros votaremos favorablemente al primer
punto y nos abstendremos del resto, porqué sí que creemos en las ventajas que
tiene la moción o la implantación de azoteas y cubiertas.
Las azoteas y fachadas con vegetación, efectivamente actúan como un filtro y
retienen elementos tóxicos y la presencia de vegetación influye en la salud física y
psíquica de los habitantes. La sola presencia de vegetación pues contribuye por
ejemplo a la recuperación de enfermos y ya hay hospitales que mantienen azoteas
y fachadas verdes. También reducen el impacto del ruido, reducen la contaminación
pero hemos de reflexionar también si son sostenibles económicamente. Y sus
cuidados y necesidades de agua y mantenimiento en un clima como el nuestro no
suponen un coste mayor. Efectivamente el coste de instalación para edificios
públicos sobre todo para edificios privados puede superar en algunos casos lo que
los vecinos se pueden permitir.
Pero también a lo mejor es que estamos haciendo estos edificios que no sean
sostenibles. Realmente en nuestra ciudad se une también que unos edificios quizás
no soportarían el impacto y peso, seguramente la mayoría de edificios. Se
necesitaría una impermeabilización adecuada, implantación y un esfuerzo
económico por sus propietarios. Por tanto, no sabemos el coste que representaría y
el impacto que representaría en nuestra ciudad. Nosotros aprobamos el estudio y la
planificación, pero hasta no conocer el impacto real no podemos aprobar pues el
resto de acciones.
La 22 la apoyaríamos y la 23 también. Porqué es cierto que los paraísos fiscales
distorsionan las economías de los estados incluso a nivel de la UE. Porqué operar a
través de internet o comercio electrónico pues facilita la deslocalización de
empresas y que puedan decidir libremente dónde tributan, cómo tributan y en qué
cantidades lo hacen.
Las empresas como Amazon, en 2015 pues decidió, como si fuese un regalo,
tributar en cada estado miembro de la unión y dejar de tributar la totalidad de su
facturación en Luxemburgo. Porqué sin duda la disparidad de tasas impositivas
dentro de los países de la unión convertían a Irlanda y Luxemburgo en paraísos
fiscales para operar dentro de Europa. Estas prácticas perjudican al resto de
estados como España que ven como grandes empresas tributan en nuestro país
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por facturaciones que no guardan relación a su facturación real. Fruto de esta
circunstancia ya España mantiene una posición de que el IVA intracomunitario al
menos, entre particulares, deba tributar en destino.
Por ello la apoyamos y no obstante mantenemos nuestras dudas respecto al punto
primero del acuerdo y a su posible aplicación práctica, pues tampoco podemos
determinar qué empresa utilizan en algunos casos paraísos fiscales y que los
utilicen única y exclusivamente para defraudar o que estén defraudando por
utilizarlos y también desearíamos que se hubiese tenido en cuenta en el punto
aquellas empresas que tributen en España la totalidad de sus ingresos y no parte
de sus ingresos aunque no estén en paraísos fiscales.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí. Vamos a ver, en cuanto a la 21, mire Sr. Rafa, de verdad se lo digo en serio,
siento vergüenza ajena viéndole a usted como se retuerce en el escaño haciendo
esfuerzos para no contradecir a la voz de su amo. Porqué yo es que cada día que
observo y pienso y reflexiono lo que usted ha llegado a hablar y lo que está
haciendo en este pleno, me parece sinceramente vomitivo. Siento vergüenza ajena.
Usted intoxica la política, se lo puedo… eso es lo que yo pienso. No me queda más
remedio que decirle lo que pienso y directamente. Me da vergüenza ajena verlo a
usted como se retuerce ahí buscándole los subterfugios al tema, diciendo que sí
pero no, para acabar votando lo qué le han dicho que vote.
Porqué además los argumentos que usted ha dado ya me los conozco yo, ya me
los han dicho a mí otros. Por tanto es lamentable que haya gente que haga lo que
está usted haciendo en política. Traicionándose a sí mismo permanentemente,
como le dije en este pleno un día, por el maldito parné. No vale la pena, Sr. Rafa,
hacer esos ejercicios de retorcerse en ese sillón para tener que hacer usted algo
que estoy seguro que su conciencia por la noche no le deja dormir. Porqué es que
si no, sinceramente, no me explico los discursos cómo pueden cambiar de esa
manera. Lamentable, vergonzoso, vomitivo, lo suyo aquí. Y me habla a mí de
demagogia. Pero si usted está haciendo un ejercicio de cinismo impresionante,
hombre. Esto es lamentable, lamentable. Me indigna ver gente como usted en la
política. Me indigna.
Nosotros vamos a votar favorablemente y es verdad que una pequeña parte de lo
que dice puede tener una cierta razón. Pero usted no vota eso, espérese, espérese.
No vota eso en conciencia, por eso me duele más. Si no porqué vota lo que dice la
voz de su amo. A los que usted lleva el botijo. Y se lo voy a decir cada vez que
haga usted un ejercicio de estos, se lo voy a decir. Mire es cierto que hay que ver la
sostenibilidad de las cosas, pero tenemos que por algo hay que empezar. Nosotros
lo llevamos en el programa y por eso vamos a votar favorablemente y mucho más
cuándo veo los ejercicios que hace gente cómo usted. Es que me quita las ganas
sinceramente de… en fin no voy a seguir con este camino porqué al final de verdad
que uno, no quiero calentarme. Vamos a votar favorablemente y espero que pueda
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usted dormir esta noche tranquilo. Sí, sí, no se ría. A ver si duerme tranquilo. Que
es vomitivo lo que usted hace aquí.
La segunda, la 22. Evidentemente vamos a votar a favor también. Pero también
quiero... y celebramos que se aproveche el día del orgullo gay para retomar la
elaboración de un plan contra el acoso escolar por razón de la orientación sexual,
identidad de género, expresión de género como ya hicimos aquí en este pleno
Ciudadanos. Que por cierto ustedes no votaron, ustedes lo votaron en contra.
Espero ahora con ansiedad a ver qué es lo qué votan. Porqué es muy parecido,
prácticamente similar al qué nosotros hicimos. En cualquier caso estas cosas
también nos…estamos ojo avizor a ver qué es lo que pasa.
Yo tengo aquí la intervención del Sr. Graells y, sinceramente, aquí hacía una serie
de consideraciones que espero ver hoy cómo se desarrollan, porque estamos
hablando de lo mismo, porqué igual ustedes han rectificado y ahora están de
acuerdo. Pero quiero recordarles que ya votaron ustedes en contra de algo
prácticamente igual que lo que se presenta aquí hoy. Por lo tanto espero ansioso a
ver qué es lo que dicen. Por aquello de la coherencia. A ver si han tenido tiempo de
reflexionar en ese tiempo y votan también a favor que me congratularía.
Y la otra la 23 pues dejo a Ray que haga unos comentarios por el tema jurista y tal.
Votamos a favor las dos y esta…

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
En relación con la defensa de nuestra posición en relación con la moción número
23, será favorable como no podía ser de otra manera. Yo creo que estamos todos
los grupos municipales estamos de acuerdo en que, en condenar la evasión fiscal a
través de paraísos fiscales. Lo que pasa es que el problema es que el enfoque
jurídico ha oscurecido a nuestro entender el inicial enfoque político de la moción.
Claro los puntos 1, 2 y 3 han incorporado una serie de referencias jurídicas que le
quitan toda la fuerza política. Y era necesario tal como está redactado.
Porqué hombre si el ayuntamiento de l‟Hospitalet va a favorecer las empresas que
tienen conductas fiscales responsables en detrimento de las que utilicen paraísos
fiscales para defraudar, o para cometer delitos fiscales, es que ya iría en contra de
lo que establece el artículo 60 de la ley de contratos del sector público, es decir es
hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Ya no podrían
participar en ningún contrato público. Entonces creo que se podría haber enfocado
la moción con un cariz más político, es decir dirigida al gobierno del estado para
que se modifique la ley de contratos del estado incorporando esta prohibición. Es
decir incorporando la prohibición de que las empresas con sede en paraísos
fiscales pudieran acceder a contratar públicamente.
Pero bueno esa es nuestra posición, a favor.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí. La moció 21 que fa referència a la implantació de terres vius i cobertes i façanes
verdes, nosaltres vam proposar al grup que porta la moció, el grup d‟Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates la possibilitat de fer alguns
canvis.
Durant aquests dies hem anat fent algunes aproximacions, però, tot i que hi ha
hagut canvis respecte a la posició inicial, el text final que se‟ns ha enviat, i tal i com
els hi expressat aquest matí en persona, no el veiem prou factible. Nosaltres estem
d‟acord amb el fons d‟aquesta moció, estem absolutament d‟acord, no la discutim.
En tot cas, ni el procediment, ni el temps, ni les dotacions econòmiques a les que
vostès fan referència en aquí, són tan viables, ni tan fàcils, com així les plantegen.
I ja s‟ha dit en les intervencions dels diferents grups, és una ciutat molt densa,
efectivament, és una ciutat que a més a més té la propietat molt fragmentada, que
les terrasses i les cobertes són molt petites. Que hi ha molts propietaris i que això
complica molt les coses. Nosaltres estem d‟acord amb fer l‟estudi de forma
tranquil·la i assossegada perquè aquí s‟ha de pensar en el conjunt del parc
residencial que tenim al conjunt de la ciutat. Però donar passos endavant sense
saber què ens trobarem ens fa d‟entrada respecte i ho fem per responsabilitat.
Nosaltres plantejàvem, i vostès ho saben, una proposta de prova pilot, o sigui fer
l‟estudi i paral·lelament anar implementant una prova pilot en un edifici públic,
singular, un edifici emblemàtic que permeti d‟alguna manera poder avaluar resultats
i després anar implementant això a través de la pedagogia i a través d‟anar facilitant
mitjans especialment tècnics, que no econòmics, a la resta de propietaris. Vostès
no ho han plantejat així per tant nosaltres només votarem a favor de fer l‟estudi i al
llarg d‟aquest mandat doncs tindrem aquest estudi que ens marcarà d‟alguna
manera les directrius què han de tenir. Si tenim ocasió també intentarem fer, com
no, la prova pilot perquè aquest és el nostre compromís però difícilment podem
passar més enllà d‟això tal i com vostès ho plantegen, insisteixo.
Perquè mirin, jo els hi donaré unes dades. Més enllà del que resisteixen les
cobertes que el Sr. Martín ja s‟ha referit anteriorment, la necessitat que tenen molts
dels terrats d‟aquesta ciutat d‟una rehabilitació integral per evitar humitats, per
impermeabilitzar, per eficiència energètica. Tot això, vostès ja ho coneixen, sou
coneixedors del parc d‟habitatges que tenim, que necessiten prioritàriament
d‟aquests tipus de rehabilitacions. Però és que, a més a més, no sabem si
tècnicament és viable en la majoria de situacions una coberta verda eficient, eficient
i sostenible en el temps. Aquí s‟ha parlat de sostenibilitat i estem absolutament
d‟acord també amb el Sr. Martín en aquesta qüestió. I de vegades les bones
intencions topen amb limitacions. Ens trobem edificis fantàstics en els que s‟han fet
proves de cobertes verdes i estan abandonades, són uns sequerals, no tenen res i
l‟únic que donen en aquests moments és tristesa.
Llavors jo crec que si de veritat apostem per la sostenibilitat ambiental, si de veritat
apostem pel tema del canvi climàtic, hem d‟intentar que aquest canvi sigui a la
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vegada sostenible en el temps i vagi impregnant el conjunt de la ciutadania.
Insisteixo, nosaltres estem a favor de l‟estudi, estem en contra de la resta de punts,
perquè no veiem la viabilitat. Intentarem fer aquest pla de prova pilot i buscarem la
manera d‟assessorar tècnicament a les comunitats de propietaris per incentivar la
instal·lació.
Però ens trobem amb una dada realista aquesta setmana: hem doblat el nombre de
sol·licituds d‟ajudes al lloguer en la darrera convocatòria, d‟un any per l‟altre i això
és una necessitat peremptòria i aquesta necessitat l‟ajuntament avui no la té
coberta i qui és responsable en última instància de les polítiques d‟habitatge en
aquesta comunitat autònoma que és la Generalitat de Catalunya, difícilment ens
cobrirà aquest dèficit.
Per tant, comencem a atendre les prioritats, nosaltres entenem que això és
necessari, hem de caminar cap a la mitigació d‟aquest canvi climàtic però també
hem de començar a ser realistes. Si demà hem de començar a pagar coses que
avui ja no podem fer front perquè no tenim la partida pressupostària i això és una
dada d‟aquesta setmana i ens temem el pitjor en temes de rehabilitació. I
afortunadament comptem amb la col·laboració de l‟àrea metropolitana que l‟any
passat ens va ajudar en termes de rehabilitació i aquest any, avui mateix, en el
consell metropolità ha dotat una partida important per temes de rehabilitació.
Però no podem fer grans declaracions sobre que farem no sé quantes coses que
després no podrem complir per una raó, insisteixo, de responsabilitat. Per tant en
aquest mandat farem l‟estudi, intentarem fer la prova pilot i facilitarem a les
comunitats informació tècnica sobre com implantar aquests tipus de cobertes
verdes perquè, insisteixo, estem d‟acord amb el fons de la moció. Gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Respecte de la moció 22 el nostre grup, el grup municipal socialista evidentment
donarem recolzament i més doncs havent-se celebrat avui els actes que hem pogut
participar tots i totes. Especialment doncs amb l‟oportunitat d‟haver pogut sentir
doncs la presentació de l‟estudi d‟impacte del bullying homofòbic i més en un acte
en el que doncs també s‟han incorporat tot una sèrie de compromisos i que per tant
evidentment doncs van en la mateixa línea el 100 %.
I bé, en tot cas, doncs concloure que en fi amb iniciatives com aquestes, com les
que ja s‟han desenvolupat i com algunes altres que hauran de venir, doncs entre
tots i totes hem d‟aconseguir doncs una ciutat on ni la homofòbia ni la transfòbia ni
la bifòbia doncs tinguin espai. Moltes gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
El PSC respecte a la moció número 23 votarem favorablement. Crec que la moció
en aquests moments, i per això ho fem, podem votar-la favorablement.
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El Sr. Rainaldo Ruiz feia referència a un aspecte que deia: a mi m‟agradaria que fos
més política i menys jurídica. Segurament aquests haurien de ser els objectius de
les mocions, el problema és per a qui les ha d‟aplicar. Clar. Nosaltres necessitem
que siguin molt polítiques però que a més siguin possibles jurídicament. Per tant
preferim dir escolta si això jurídicament no és viable millor no tirar-ho endavant
perquè podem estar tots molt d‟acord, i és evident que estem tots molt d‟acord, però
si després no podem executar, després ens demanen les responsabilitats a
nosaltres.
Per això crec que està bé i agraïm la incorporació de les prevencions, i d‟una altra
banda tampoc ens ho hem inventat nosaltres. Són acotacions legals que ja venien
del marc original de la proposta d‟aquest marc proposador amb persecució dels
paradisos fiscals però no només dels paradisos fiscals com a tals sinó de les
empreses o de les persones que defrauden fiscalment. Perquè hi ha països
considerats paradisos fiscals que entenem que no hi ha cap problema que una
empresa resideixi allà. No està prohibit que una empresa resideixi en els països
considerats paradisos fiscals. El problema és que han de contribuir fiscalment de
manera correcta. Però no pel fet d‟estar seria suficient.
Per tant les prevencions que des del punt de vista legal o les acotacions que des
del punt de vista legal s‟han incorporat a la moció fan que sigui possible aprovar-la i
que a més a més sigui possible complir-la. Perquè moltes vegades diguéssim que
la rauxa ens pot més que el seny i acabem aprovant coses que després no podem
complir. Per tant aquesta la aprovem i tal com la aprovem la podrem complir.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Sobre el tema de las cubiertas. No sé. Daba la sensación de que venía como el
apocalipsis, al poner cubiertas en según qué edificios, la verdad. Las situaciones
técnicas tampoco son tan complicadas. No, no tanto. En realidad lo que se está
planteando es una vegetación que se adapta al clima perfectamente, que pueda ser
con la propia agua de la lluvia y aparte poner un goteo de aquellos, digamos, que
recoja todo lo que se viene de la lluvia y no mantiene digamos una situación de
sequía.
Yo estaba escuchándole Sr. Castro y de verdad el planteamiento que estaba usted
haciendo, de que iba a ser un dispendio económico enorme, no lo es tanto. No lo es
tanto. Es sencillamente y por eso se hace un proyecto para ver cuál es la cuantía.
Evidentemente. Pero es que además el hecho, solamente el hecho, digamos de
tener esas cubiertas está protegiendo la fachada. Y es una protección real y es
muchísimo más elevado el coste que pueda tener rehabilitar una fachada que
tenerla, digamos, con una cubierta verde. Y esto es así.
Y además luego estaba usted diciendo que si el agua, que si los… no, no, se
estaba diciendo por aquí. Pero es que una piscina tal y como se están planteando
en muchos edificios nuevos, es bastante más insostenible, bastante muchísimo
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más caro de mantener que una cubierta verde, por ejemplo. Es algo digamos que
todos estaremos de acuerdo con ello.
Yo creo que los inconvenientes técnicos no son tantos y los ambientales
muchísimos menos todo lo contrario. Es un beneficio ambiental que la ciudad lo
agradecería y sobre todo los vecinos y vecinas. Y sobre todo si un edificio no puede
soportarlo evidentemente no se va a poner. Eso es de lógica. Es de lógica. Los
edificios que pueda ponerse y que sus vecinos y vecinas estén de acuerdo con ello.
No estamos imponiendo aquí nada.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Estoy totalmente de acuerdo con el tema de las piscinas pero las piscinas no las
paga el ayuntamiento de l‟Hospitalet, sino que es el mismo privado que hace la
piscina el que la paga.
Cuando se habla de que hay ciertos criterios técnicos que no cumplen los edificios,
es porqué casi todos los edificios que están construidos hasta el año 90 más o
menos es totalmente insostenible que una cubierta pueda mantener el peso. Aparte
de que no lo decimos de forma gratuita sino que hemos hablado con entidades que
se dedican a esto y según el tipo de cubierta verde estamos hablando de un uso
extensivo a un uso intensivo que puede variar de 150 kilos a 450 kilos el m² y no
todas las cubiertas van a poder, no todas no, muy pocas van a poder aguantar eso
y ya por no hablar de los gastos de impermeabilización.
No decíamos el apocalipsis, cuando he votado en contra, no era porqué no esté de
acuerdo y así lo he explicado, sino porque había unos criterios de tiempo en los que
va a ser muy difícil hacer algo bien hecho si nos ceñimos a 12 o 24 meses. Creo
que un plan de estas características requiere de mucho más tiempo y la implicación
de muchas personas porqué creemos que tiene que ser algo muy, muy participativo
que nos afecta a todos y ya no solo hablo de vecinos. Hablo también de áreas de
seguridad, hablo de área de convivencia, de área de espacio público, hablo de la
implicación de mucha gente.
Y Sr. Miguel García, mire, a mí de Pepito Grillo no me sirve, no me sirve, para que
venga aquí a darme, a decirme… Ya veo que tiene usted el discurso traído de casa
o metido dentro y se pone usted muy nervioso para decirme… A mí lo que sí que
me va a dar vergüenza, cierta vergüenza, es leer el Acta de alguna de sus
intervenciones, de verdad. A mí eso sí que me va a dar vergüenza. Y eso en lo que
dice usted en el micro, porqué cuando usted cuelga el micro y no está de acuerdo
con alguien insulta y cuando una persona insulta es por qué le faltan muchos
argumentos para dar y usted lo hace continuamente. Usted continuamente sin
micro insulta y ya no solo eso, en la calle y a la vista de muchos otros compañeros
ha insultado a concejales.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire. Yo le digo que me da vergüenza ajena oírlo ahí lo que usted dice. Yo no le
insulto, eso no es cierto. Pero es que a usted le molesta que le digan las verdades
del barquero en la cara. Y eso lo digo aquí públicamente. Decir que, bueno, no sé,
yo no sé si vale la pena a veces decirle a usted lo que ya le he dicho muchas veces.
Lo reitero, retorcerse en el sillón para hacer lo contrario de lo que usted está
pensando por qué se lo dicen, es que es lamentable. Y fíjese que lo que usted ha
dicho yo ya lo sabía que lo iba a decir. Yo ya lo sabía por qué ya me lo habían
contado antes sus compañeros. Hace usted unos ejercicios, ahí en ese sillón, de
cinismo, impresionantes, impresionantes. Y ya le digo: yo no tengo que ocultar lo
qué pienso. Lo digo claro y alto en este pleno. Y a usted le molesta.
Pero usted no dejará nunca de llevar ese estigma porqué se lo ha ganado usted a
pulso, porqué ha engañado usted a los votantes y está engañando ahora pues a la
sociedad, haciendo si es que usted tiene alguna dignidad porqué ya le digo que le
he observado muchas veces lo que ha dicho y decir todo lo contrario no obedece
más que a una cuestión. Pero bueno en cualquier caso oiga yo creo que no vale la
pena seguir por este camino porqué usted no va a rectificar ni tampoco yo lo
pretendo, allá usted con su conciencia.
Pero que tiene tanta culpa quien le abona a usted el tema, como usted. No
solamente la reprimenda va para usted en este caso. También los que le están
diciendo que diga usted lo qué tiene que decir. También tienen una parte de culpa.
Pero claro es legítimo que busquen aliados.
En cualquier caso señores del PSC bienvenidos al discurso que ustedes en febrero
nos hicieron, en cuanto a la moción número 22. Yo no le voy a transcribir todo lo
que dijo el Sr. Graells, pero sí es cierto que votó lo contrario no sé porqué. Pero si
han venido ahora al club y están de acuerdo lo contrario de lo que están votando
hoy. Bienvenidos al club. Yo me parece que es una falta de coherencia también
eso. Pero en cualquier caso me alegro que hayan rectificado.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mire, Sr. García. Yo no pensaba intervenir pero simplemente por puntualizar.
En el tema LGTBI lecciones ni una. Si hoy hubiera escuchado usted por ejemplo lo
que decía el presidente del observatorio cuando decía que esta ciudad fue la
primera en adherirse a la red de ciudades a favor del LGTBI, no vendría ahora a
decirnos que nosotros cambiamos el discurso. Otros sí que han cambiado el
discurso. No solo lo han cambiado, sino que lo cambian continuamente. Será por
aquello de que no les gusta votar en contra de mociones para que luego no les
echen en cara que han votado en contra de mociones por el título.
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Pero no nos diga usted al PSC en esta ciudad que no hemos estado desde el
primer día a favor y en defensa de la homofobia, de la xenofobia y de todas
aquellas fobias que por razón de raza, nacionalidad, religión u orientación sexual
tiene cualquier ciudadano. Jamás lo hemos hecho. Hemos sido pioneros y lo
seguiremos siendo, mal que le pese a algunos.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García por favor. Guarde un poquito las formas hombre, ya está bien. A ver
cállese un poquito. A ver Sr. García hombre. Es que cada vez estamos igual.
Respete los turnos. Cuando le toque a usted toma la palabra, dice lo que considere
pero no interrumpa al resto de los concejales de este consistorio.
Hemos finalizado estas mociones, pasamos al siguiente bloque.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 21, 22 i 23; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 21.- PER FOMENTAR L’ IMPLANTACIÓ DE TERRATS VIUS I
COBERTES I FAÇANES VERDES A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Atès que L‟Hospitalet de Llobregat s‟ha convertit en una ciutat compacta, de les
més densament poblades del mon, fet que li resta espais agrícoles i zones de
descongestió, de pacificació, de salut i de socialització. Actualment som una ciutat
de terrats.
Atès que el paisatge urbà actualment és predominat per materials com l'asfalt i el
formigó. Les cobertes i els murs verds són elements crucials per diversificar les
tipologies de verd dintre de les ciutats i augmentar la percepció en el context.
Atès la transformació de terrats i mitgeres com a elements de la xarxa verda,
significa una oportunitat per a la creació de nous paisatges sonors, d'olors i colors i
estendre les possibilitats de nous espais públics de relació i d„estada.
Donada la importància de la rehabilitació i regeneració del teixit urbà existent, amb
prioritat del més degradat, per tal d‟assolir una reducció de la petjada ecològica. És
necessari prioritzar aquesta regeneració davant de la creació de noves zones
d‟expansió urbana insostenibles econòmica i ambientalment.
Atès que els terrats són espais que havien estat tradicionalment molt utilitzats. L‟ús
més quotidià era estendre-hi la roba. Aquesta feina es feia sovint en companyia de
nens i nenes que es trobaven amb els veïns i jugaven. Era, per tant, un espai de
socialització en el qual hi havia seguretat. Més enllà d‟això, els veïns hi passaven
estones i hi celebraven festes, especialment revetlles. Són espais segurs a l‟aire
lliure, on és possible gaudir de vistes sobre la ciutat, hi ha més silenci, es pot
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prendre el sol, llegir, fer-hi una activitat física, cuidar un hort o trobar-se amb els
veïns.
Atès que alguns d‟aquests terrats tenen un ús definit (patis d‟escoles, jardins
d‟hotels, terrats comunitaris, etcètera) i molts altres són simplement el lloc on
s‟acumulen els mals endreços i aparells, com ara antenes o aires condicionats.
Atès que s‟entén per terrat viu aquell que s‟ha posat en valor i que els veïns fan
servir per a activitats diverses; i per coberta verda, un sistema constructiu que té
un acabat vegetal sobre gruix de terra o substrat i és concebut especialment per
obtenir beneficis ambientals.
Atès que el sistema de coberta verda, la cobertura de vegetació pot ser total o
parcial, i no fa referència a terrats amb testos de plantes, sinó a tecnologies de
construcció per millorar l‟hàbitat o estalviar consum d‟energia, és a dir, tecnologies
que compleixen una funció ecològica. Les cobertes verdes són un bon exemple de
disseny urbà multifuncional demostrat.
Atès que els terrats vius i les cobertes verdes són un actiu important per a la
recuperació d‟espais en desús a la ciutat, així com una oportunitat per al
desenvolupament d‟una ciutat de L‟Hospitalet de Llobregat més sostenible. Gràcies
als avantatges ecològics, econòmics i a la superfície lliure que aporten,
proporcionen beneficis al medi ambient i a la ciutadania i contribueixen a millorar
l‟esperança de vida dels edificis i el seu balanç energètic.
Atès que les façanes verdes són un sistema constructiu ancorat a la façana o
mitgera que integra a la seva configuració la vegetació com un component més,
incorporant alguns dels elements que podríem identificar en una coberta verda, com
són: un material impermeabilitzant, un substrat (amb diferents gruixos), un sistema
de reg, i diversitat d„espècies vegetals amb la diferència que el substrat es troba en
sentit vertical. Les repercussions tèrmiques que tenen tant als espais interiors com
als espais exteriors són més importants que les de qualsevol paret verda amb
enfiladisses.
Atès que la implantació d‟aquests sistemes és compatible amb sistemes de
generació d‟energies renovables fotovoltaiques i ACS i funcionen tant en edificis
nous com preexistents.
Atès que aquestes solucions de façana i coberta verdes aporten molts beneficis
pels veïns i veïnes usuaris dels edificis de la ciutat com són l‟increment de la vida
útil dels materials aïllants dels edificis, la millora en l‟aïllament acústic i tèrmic,
l‟estalvi energètic, la generació d‟energia elèctrica i ACS renovable i
descentralitzada, etc.
Atès que aquestes solucions de façana i coberta verdes aporten molts beneficis pel
medi ambient de la ciutat i dels seus veïns i veïnes com són la captació i
emmagatzematge d‟aigua de pluja (prevenció d‟inundacions), reducció dels nivells

…/…

104

de contaminació i millora de la qualitat de l‟aire, creació de nous hàbitats per la
fauna i la flora locals i millora del paisatge urbà i de la qualitat de vida.
Atès que l‟implantació d‟aquests sistemes afavoreixen la reducció de l‟efecte illa de
calor de la ciutat. L‟escalfament global, l‟augment de superfícies impermeables,
l‟excés de calor dels edificis residencials, la indústria i el trànsit produeixen un
augment de la temperatura dins les ciutats. La diferència de temperatura entre la
ciutat i el camp o espai periurbà que l‟envolta pot arribar als 10 graus C a l‟estiu.
Atès que els últims anys s‟ha recuperat la consciencia en la necessitat de
diversificar els sistemes productius de les ciutats, apropant de nou l‟agricultura als
nuclis de població. Com exemple d‟això la iniciativa “un bloque, un huerto” que
pretén garantir la sobirania alimentaria de la població i el consum de proximitat
garantint un espai de conreu a cada nova edificació.
Atès que l‟implantació d‟aquests sistemes afavoreix la potenciació de l‟agricultura
urbana. Els terrats vius i les cobertes verdes es poden utilitzar com a espais per a la
producció d‟aliments per l‟autoconsum i/o per a la distribució local. L‟agricultura
urbana permet assolir a la ciutadania la sobirania alimentaria amb la producció
d‟hortalisses i fruites fresques en espais fins ara infrautilitzats a les ciutats. Això
redueix la petjada ecològica, disminueix la pobresa (generant recursos i ocupació),
contribueix a la seguretat alimentària i nutricional i redueix la generació de deixalles.
Així mateix, permet reduir la distància entre productors i consumidors i,
consegüentment, abaixar preus i solucionar problemes de desproveïment.
Atès que existeixen experiències d‟èxit i contrastables de la implantació d‟aquests
models en països com Alemanya i ciutats com Toronto, Chicago, Vancouver,
Copenhage a les que es sumen París, Barcelona i Madrid. Ciutats on, en molts dels
casos, és obligatori per llei la instal·lació d‟aquests tipus de sistemes en els edificis.
Per aquests motius, el Grup Municipal d'ICV-EUiA-PIRATES proposa l'adopció del
següent acord:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMER amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
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Giménez Marquez; i amb 2 vots en contra 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.- Realitzar un “Pla de desenvolupament local de terrats vius i cobertes
i façanes verdes”. Aquest pla estudiarà la implementació progressiva en edificis
públics i privats i tindrà en compte les modificacions necessàries al planejament
urbanístic, l‟impacte energètic, ambiental i social global a la ciutat i es traduirà
en la formulació d‟un programa d‟actuacions amb les fases d‟implementació i
costos, la implementació pionera integral d‟una solució de terrat viu i coberta i
façanes verdes a un edifici municipal i la tramitació de les disposicions legals
necessàries per a la seva articulació en el termini màxim de 24 mesos des de
l'aprovació de la present moció.
b) HA ESTAT REBUTJAT el punt SEGON amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
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:
SEGON.- Instar a les administracions competents a estudiar i implantar, en
virtut de les conclusions i planificació resultants del pla del primer punt, mesures
per incentivar la implantació d‟aquests sistemes en edificis nous i antics de
L‟Hospitalet de Llobregat.
c) HA ESTAT REBUTJAT el punt TERCER amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
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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:
TERCER.- Estudiar i implantar, en virtut de les conclusions i planificació
resultants del pla del primer punt, mesures a nivell municipal per incentivar
l‟instal·lació d‟aquests sistemes en edificis nous i antics i dotar progressivament
els pressupostos municipals posteriors a l‟aprovació del “Pla de
desenvolupament local de terrats vius i cobertes i façanes verdes” amb una
quantia adient per assolir els objectius d‟implantació progressiva fixats.
d) HA ESTAT REBUTJAT el punt QUART amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
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.- Impulsar, durant el període de desenvolupament del pla del primer
acord, una campanya informativa de sensibilització social respecte els terrats
vius i les cobertes i façanes verdes.
e) HA ESTAT REBUTJAT el punt CINQUÈ amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; 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-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
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
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moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat entitats ambientals i de defensa del patrimoni de la
ciutat (La Saboga, centre d‟estudis de L‟Hospitalet, Perseu), Depana, a la
federació d‟associacions de veïns, a les associacions de veïns i veïnes de la
ciutat, al parc agrari del Baix Llobregat.

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‟Hospitalet de Llobregat s‟ha convertit en una ciutat compacta, de les
més densament poblades del mon, fet que li resta espais agrícoles i zones de
descongestió, de pacificació, de salut i de socialització. Actualment som una ciutat
de terrats.
Atès que el paisatge urbà actualment és predominat per materials com l'asfalt i el
formigó. Les cobertes i els murs verds són elements crucials per diversificar les
tipologies de verd dintre de les ciutats i augmentar la percepció en el context.
Atès la transformació de terrats i mitgeres com a elements de la xarxa verda,
significa una oportunitat per a la creació de nous paisatges sonors, d'olors i colors i
estendre les possibilitats de nous espais públics de relació i d„estada.
Donada la importància de la rehabilitació i regeneració del teixit urbà existent, amb
prioritat del més degradat, per tal d‟assolir una reducció de la petjada ecològica. És
necessari prioritzar aquesta regeneració davant de la creació de noves zones
d‟expansió urbana insostenibles econòmica i ambientalment.
Atès que els terrats són espais que havien estat tradicionalment molt utilitzats. L‟ús
més quotidià era estendre-hi la roba. Aquesta feina es feia sovint en companyia de
nens i nenes que es trobaven amb els veïns i jugaven. Era, per tant, un espai de
socialització en el qual hi havia seguretat. Més enllà d‟això, els veïns hi passaven
estones i hi celebraven festes, especialment revetlles. Són espais segurs a l‟aire
lliure, on és possible gaudir de vistes sobre la ciutat, hi ha més silenci, es pot
prendre el sol, llegir, fer-hi una activitat física, cuidar un hort o trobar-se amb els
veïns.
Atès que alguns d‟aquests terrats tenen un ús definit (patis d‟escoles, jardins
d‟hotels, terrats comunitaris, etcètera) i molts altres són simplement el lloc on
s‟acumulen els mals endreços i aparells, com ara antenes o aires condicionats.
Atès que s‟entén per terrat viu aquell que s‟ha posat en valor i que els veïns fan
servir per a activitats diverses; i per coberta verda, un sistema constructiu que té un
acabat vegetal sobre gruix de terra o substrat i és concebut especialment per
obtenir beneficis ambientals.
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Atès que el sistema de coberta verda, la cobertura de vegetació pot ser total o
parcial, i no fa referència a terrats amb testos de plantes, sinó a tecnologies de
construcció per millorar l‟hàbitat o estalviar consum d‟energia, és a dir, tecnologies
que compleixen una funció ecològica. Les cobertes verdes són un bon exemple de
disseny urbà multifuncional demostrat.
Atès que els terrats vius i les cobertes verdes són un actiu important per a la
recuperació d‟espais en desús a la ciutat, així com una oportunitat per al
desenvolupament d‟una ciutat de L‟Hospitalet de Llobregat més sostenible. Gràcies
als avantatges ecològics, econòmics i a la superfície lliure que aporten,
proporcionen beneficis al medi ambient i a la ciutadania i contribueixen a millorar
l‟esperança de vida dels edificis i el seu balanç energètic.
Atès que les façanes verdes són un sistema constructiu ancorat a la façana o
mitgera que integra a la seva configuració la vegetació com un component més,
incorporant alguns dels elements que podríem identificar en una coberta verda, com
són: un material impermeabilitzant, un substrat (amb diferents gruixos), un sistema
de reg, i diversitat d„espècies vegetals amb la diferència que el substrat es troba en
sentit vertical. Les repercussions tèrmiques que tenen tant als espais interiors com
als espais exteriors són més importants que les de qualsevol paret verda amb
enfiladisses.
Atès que la implantació d‟aquests sistemes és compatible amb sistemes de
generació d‟energies renovables fotovoltaiques i ACS i funcionen tant en edificis
nous com preexistents.
Atès que aquestes solucions de façana i coberta verdes aporten molts beneficis
pels veïns i veïnes usuaris dels edificis de la ciutat com són l‟increment de la vida
útil dels materials aïllants dels edificis, la millora en l‟aïllament acústic i tèrmic,
l‟estalvi energètic, la generació d‟energia elèctrica i ACS renovable i
descentralitzada, etc.
Atès que aquestes solucions de façana i coberta verdes aporten molts beneficis pel
medi ambient de la ciutat i dels seus veïns i veïnes com són la captació i
emmagatzematge d‟aigua de pluja (prevenció d‟inundacions), reducció dels nivells
de contaminació i millora de la qualitat de l‟aire, creació de nous hàbitats per la
fauna i la flora locals i millora del paisatge urbà i de la qualitat de vida.
Atès que l‟implantació d‟aquests sistemes afavoreixen la reducció de l‟efecte illa de
calor de la ciutat. L‟escalfament global, l‟augment de superfícies impermeables,
l‟excés de calor dels edificis residencials, la indústria i el trànsit produeixen un
augment de la temperatura dins les ciutats. La diferència de temperatura entre la
ciutat i el camp o espai periurbà que l‟envolta pot arribar als 10 graus C a l‟estiu.
Atès que els últims anys s‟ha recuperat la consciencia en la necessitat de
diversificar els sistemes productius de les ciutats, apropant de nou l‟agricultura als
nuclis de població. Com exemple d‟això la iniciativa “un bloque, un huerto” que
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pretén garantir la sobirania alimentaria de la població i el consum de proximitat
garantint un espai de conreu a cada nova edificació.
Atès que l‟implantació d‟aquests sistemes afavoreix la potenciació de l‟agricultura
urbana. Els terrats vius i les cobertes verdes es poden utilitzar com a espais per a la
producció d‟aliments per l‟autoconsum i/o per a la distribució local. L‟agricultura
urbana permet assolir a la ciutadania la sobirania alimentaria amb la producció
d‟hortalisses i fruites fresques en espais fins ara infrautilitzats a les ciutats. Això
redueix la petjada ecològica, disminueix la pobresa (generant recursos i ocupació),
contribueix a la seguretat alimentària i nutricional i redueix la generació de deixalles.
Així mateix, permet reduir la distància entre productors i consumidors i,
consegüentment, abaixar preus i solucionar problemes de desproveïment.
Atès que existeixen experiències d‟èxit i contrastables de la implantació d‟aquests
models en països com Alemanya i ciutats com Toronto, Chicago, Vancouver,
Copenhage a les que es sumen París, Barcelona i Madrid. Ciutats on, en molts dels
casos, és obligatori per llei la instal·lació d‟aquests tipus de sistemes en els edificis.
Per aquests motius, el Grup Municipal d'ICV-EUiA-PIRATES proposa l'adopció del
següent acord:
ÚNIC.- Realitzar un “Pla de desenvolupament local de terrats vius i cobertes i
façanes verdes”. Aquest pla estudiarà la implementació progressiva en edificis
públics i privats i tindrà en compte les modificacions necessàries al planejament
urbanístic, l‟impacte energètic, ambiental i social global a la ciutat i es traduirà en la
formulació d‟un programa d‟actuacions amb les fases d‟implementació i costos, la
implementació pionera integral d‟una solució de terrat viu i coberta i façanes verdes
a un edifici municipal i la tramitació de les disposicions legals necessàries per a la
seva articulació en el termini màxim de 24 mesos des de l'aprovació de la present
moció.
MOCIÓ 22.- AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL DE
L’ORGULL LGTBI EL 28 DE JUNY.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
El proper 28 de juny commemorarem l‟aniversari de l‟assetjament a què van ser
sotmesos un grup de persones de diferents orientacions sexuals, al bar d'ambient
Stonewall Inn., després d‟un assalt i batuda de la policia nord Americana. D‟ençà, el
28 de juny, va esdevenir el dia de reivindicació dels drets de lesbianes, gais,
transsexuals, i bisexuals LGTBI.
A Espanya, després de dècades de menyspreu, humiliació, empresonament i
criminalització de nombroses persones únicament per la seva condició sexual, hem
consolidat avenços significatius en el reconeixement legal d'importants drets del
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col·lectiu LGTBI, gràcies a l‟impuls dels diferents col·lectius i de les diferents forces
polítiques progressistes d‟esquerra.
Atès que malgrat aquests avenços, no podem d'oblidar que, d‟una banda, la
societat encara ha de continuar fent avenços en la no discriminació de lesbianes,
homosexuals, transsexuals i bisexuals, fins a la seva total eradicació, i de l‟altra,
que per aconseguir la legislació actual, han estat moltes les persones i col·lectius
que han hagut de suportar humiliacions i discriminacions per la seva condició
sexual. Discriminacions que continuen produint-se, ja sigui en l'àmbit laboral, polític,
cultural, social, privat, o públic. Com mostren els atacs homòfobs que tingut lloc a
Orlando la darrera setmana a un club popular per a la comunitat gay, on han mort
50 persones en un tiroteig. Massacres que mai haurien d'haver succeït.
Atès que aquestes persones han unit les seves veus, convicció i treball per
aconseguir uns drets que són, fonamentalment, democràtics i que, per tant, ens
competeixen a totes les persones que vivim en democràcia.
Atès que han estat necessàries la reivindicació, l'educació, la sensibilització i, fins i
tot, el suport psicològic i cal avui el seu reconeixement explícit per seguir treballant
socialment en aquesta direcció, fins a aconseguir la desaparició de qualsevol tipus
de discriminació, i la igualtat real i social de la població LGTBI.
Atès que al 2014 es va aprovar la Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar
l'homofòbia, al bifòbia i la transfòbia.
Atés al ple el 29 de setembre de 2015 es va aprovar al ple d'aquest ajuntament una
moció demanant la implementació de la llei 11/2014, per a garantir els drets de
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia.
Atès que des d‟ICV-EUiA-PIRATES-E pensem que l‟educació és l‟instrument
fonamental per fer desaparèixer la intolerància i la intransigència de la nostra
societat, i impulsar el respecte a la diferència. Les escoles han de ser un reflex de la
societat actual, un mosaic format per diverses opcions afectives-sexuals que han de
ser donades a conèixer també en l'àmbit de l'ensenyament. El respecte a la
diversitat ha de ser transmès als més joves com un valor essencial per a la
convivència en democràcia.
Atès que diferents Ajuntaments, entre els quals el de Barcelona, pengen el dia 28
de juny, la bandera de l‟arc de Sant Martí, unint-se així a les celebracions del Dia de
l'Orgull LGTBI.
El Grup Polític d‟Iniciativa per Catalunya Verds–Esquerra Unida i Alternativa-Pirates
de Catalunya-E, proposa l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Contribuir, en les competències que li són pròpies a aquest ajuntament,
en el desenvolupament i aplicació de totes les mesures previstes en la legislació
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vigent, contra tota discriminació per orientació sexual, identitat i diversitat familiar,
amb la finalitat d'eradicar de la nostra societat qualsevol tipus d'homofòbia tant en el
àmbit familiar, com escolar, laboral, social i/o polític.
SEGON.- Condemnar les actituds d'homofòbia i transfòbia, en totes les seves
expressions.
TERCER.- Instar a la Generalitat de Catalunya a implementar de forma immediata
tot el contingut de la Llei 11/2014, del 10 d‟octubre.
QUART.- Complir i informar del seguiment dels acords presos a aquest ple el 29 de
setembre de 2015 a la moció demanant la implementació de la llei 11/2014, per a
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
CINQUÈ.- Col·laborar en l'educació i sensibilització social per al reconeixement de
la igualtat real i dels drets de totes les persones, independentment de la seva opció
sexual.
SISÈ.- Instar des de la Regidoria d'Educació accions, activitats i plans de
sensibilització contra el bulling homòfob en escoles i instituts de la ciutat.
SETÈ.- Penjar a la façana principal de l'edifici de l'ajuntament durant el dia 28 de
juny, una ensenya amb els colors de l‟arc de Sant Martí, insígnia del col·lectiu
LGTBI, com ja fan altres ajuntaments.
VUITÈ.- Donar trasllat d‟aquests acords a l‟Observatori contra l‟Homofòbia, el
Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i als grups
polítics del Parlament de Catalunya, i a les entitats locals que han treballat i
treballen pels drets del col·lectiu LGTBI.
MOCIÓ 23.- PER DECLARAR LA CIUTAT DE L’HOSPITALET “ZONA LLIURE
DE PARADISOS FISCALS”.
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 els paradisos fiscals provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local.
Amb impostos mínims, l‟elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos
fiscals suposa una discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que
no poden i/o no volen fer-ne ús. L‟elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també
fa minvar la recaptació pública, pel que és més difícil finançar la despesa de serveis
socials. Degut a la seva opacitat, els paradisos fiscals faciliten el blanqueig de
capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, de màfies i de grups
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terroristes, l‟encobriment de tràfic d‟armes i altres activitats contràries als drets
humans i al bé comú.
Atès que les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que
diferents actors internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per
obligar a un major control sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans
empreses per eludir o evadir impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va
votar el passat juliol de 2015 a favor que totes les empreses multinacionals hagin de
fer públic un llistat de totes les filials que tenen a cada país en què operen, amb les
dades de l'activitat econòmica i el pagament d'impostos en cadascun d'ells
(Country-by-country report). En aquesta mateixa línia, el govern espanyol es va
comprometre a que les empreses haguessin de facilitar aquesta informació abans
del 2016, encara que amb la greu limitació que només estaran obligades aquelles
empreses que facturin més de 750 milions d'euros a l'any i aquesta informació no
serà d'accés públic.
Atès que en l'àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X,
sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis
públics el 19 de juny de 2015, instant el govern a que no contracti serveis
d‟empreses que tenen seus a paradisos fiscals.
Atès que els ajuntaments poden reduir l‟impacte global dels paradisos fiscals i
tractar de modular el comportament de les empreses cap a un model de més
responsabilitat fiscal a través d‟un major control dels concursos públics locals, per
tal que aquests es donin en condicions de lliure competència, i no de dumping
fiscal.
Per aquests motius, el Grup Municipal d'ICV-EUiA-PIRATES-E proposa l'adopció
dels següents acords:
PRIMER.- Declarar L‟Hospitalet de Llobregat "Zona lliure de paradisos fiscals",
comprometent-se a fer els passos necessaris per tal de procurar que els concursos
públics afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en
detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per fer frau, en el marc
de la normativa de contractació pública.
SEGON.- Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris en la contractació
d‟empreses privades per a prestar serveis públics que tinguin la seu social en
paradisos fiscal o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en
paradisos fiscals, que utilitzin aquestes seus per a la comissió de delictes fiscals.
TERCER.- Comprometre‟s a prendre les mesures de transparència següents:
1) Fer pública la documentació presentada per les empreses que optin a
concursos públics, on es detalli la seva presència a paradisos fiscals, i la
xifra de negocis a cadascun d‟aquests territoris. Sempre tenint en compte i
d‟acord a les lleis de transparència i protecció de dades.
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2) Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la informació
relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos
públics, en funció de la seva responsabilitat fiscal.
QUART.- Aquests compromisos s'han de traduir en la tramitació dels actes
administratius necessaris per a la seva articulació en el termini màxim de sis mesos
des de l'aprovació de la present moció.
CINQUÈ.- Donar trasllat a la plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària
i a Oxfam Intermón, a la federació d‟associacions de veïns, a les associacions de
veïns i veïnes de la ciutat, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la
Comissió d‟Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri d‟Hisenda i
Administracions Públiques i als governs de la Generalitat i d‟Espanya.

PARTIT POPULAR
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, número 24 , es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí. Por parte del Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Cataluña ha sido una de las comunidades más golpeadas por la barbarie
de ETA. Con atentados pues tan terribles y cobardes como el de Hipercor, con 21
inocentes, o el de la casa cuartel de Vic que dejó 10 víctimas mortales, la mitad de
ellas niños. Y Otegi nunca ha mostrado el más mínimo arrepentimiento o expresión
de condena por los asesinatos de esta banda, que es la suya. Ni ha sido capaz de
pedir perdón a las víctimas, al menos de una manera clara e inequívoca. Y en
cambio ahora pretende pues ponerse como un hombre de paz, pero la realidad es
que no lo es.
Por ello consideramos una indignidad que las instituciones que representan al
pueblo de Cataluña puedan recibir, como así lo hicieron y con tanta solemnidad, a
un presunto hombre de paz, o presunto líder político quien ha formado parte de
ETA, quien de hecho forma parte de ETA y que ha perpetrado esta banda tan
terribles atentados en Cataluña y en el resto de España. Porqué además de una
ofensa a las víctimas y a los catalanes supone un acto que degrada las
instituciones que nos representan a todos. Nos representan a todos aunque
intenten apropiárselas solo los independentistas.
También es una indignidad que ciertos partidos políticos para su agenda
independentista jueguen, como lo hacen, con la memoria de las víctimas. Incluyen a
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Otegi como un icono en sus objetivos políticos. Me parece una indignidad política lo
que llevó a cabo Convergencia en el Parlament y una hipocresía por parte de ERC
aunque ya hace años estuvo dispuesta a mirar para atrás y de espalda, y dar la
espalda a las víctimas, siempre y cuando las víctimas no fuesen catalanas.
Incluso la alcaldesa Colau tampoco quiso perderse su momento de protagonismo y
dejó que Otegi hiciera su campaña personal en locales del ayuntamiento,
acompañando y acompañado de miembros del ayuntamiento de Barcelona. No
sabemos si el PSC, que es socio actual de la Sra. Colau, comparte esa
predisposición.
Por ello proponemos a este ayuntamiento y a los grupos que integran este pleno
que lamenten la visita de esta persona al Parlament de Cataluña, como gesto de
rechazo a la misma y el daño que sin duda ha causado tanto a las víctimas, como a
aquellas personas que rechazamos el terrorismo.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Gràcies. En contra del punto 1 i del 3 i a favor del 2. Com sempre tot el
recolzament per les víctimes però no comparteixo la resta de la moció.

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor del segon acord i en contra del 1 i el 3.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Des del grup municipal de la CUP – Poble Actiu votem en contra de la moció de
rebuig a la visita d‟Arnaldo Otegi al Parlament de Catalunya.
Aquesta moció és més aviat un comunicat del Partit Popular, ple de valoracions
subjectives i afirmacions tendencioses i malintencionades amb l‟objectiu de
criminalitzar l‟Arnaldo Otegi, qui ha jugat de fa molt de temps un paper molt
important en l‟escenari polític basc defensant la via política per assolir l‟objectiu de
la independència d‟Euskal Herria.
Al Partit Popular li fa por tot el potencial d‟un agent polític com l‟Arnaldo Otegi, qui
ha de jugar en un futur ben pròxim un paper clau en el camí cap a la independència
del País Basc. Heus aquí la causa d‟aquesta persecució mediàtica i judicial a Otegi.
Ja ho deia Mahatma Gandhi, primer t‟ignoren, després se‟n riuen, després t‟ataquen
i, finalment, guanyes.
De tots és conegut que el Partit Popular nega les arrels històriques i la naturalesa
política del conflicte basc. I justament per a evitar abordar el caràcter polític del
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conflicte s‟escuda de forma sistemàtica en les víctimes. Durant els darrers 40 anys,
els successius governs de l‟estat espanyol, fossin socialistes o del Partit Popular,
han defugit plantejar solucions polítiques a una demanda política com és la
reivindicació del dret a l‟autodeterminació del poble basc. I, així mateix, aquests
governs es neguen a reconèixer la legitimitat del projecte polític independentista
basc, endarrerint la necessària solució negociada al conflicte.
Votarem en contra.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Votem a favor del segon acord i en contra del primer i del tercer. Subscric moltes de
les coses que ha dit el company Christian.
I respecte a la desagradable forma d‟utilitzar el nom de Convergència en la seva
intervenció, Sr. Hermosín, jo li recordaré com a mínim que jo tinc la tranquil·litat de
què una: no formo part d‟un partit que es va fundar amb ministres que venen d‟on
venen, que venien d‟una dictadura militar i que van fer terrorisme. D‟una altra
manera si li volen dir. Van fer terrorisme. A mi se‟m cauria la cara de vergonya de
forma part d‟un partit així.
Després, em faria vergonya dir això i utilitzar el nom de Convergència després de
les converses que s‟han escoltat del Sr. Ministre d‟aquest estat espanyol que
encara ho és. A mi em faria vergonya per no dir altres paraules que no vull dir per
respecte a la gent que està aquí i que sortosament la majoria del país es mereix
més respecte que certes persones.
Miri, el Sr. Otegi, jo no seré qui el jutgi o el deixi de jutjar. El van jutjar uns jutges, ja
sé que el PP és molt... s‟ambienta molt en que quan el jutge no arriba a allò que
volen, l‟estrenyen perquè tregui la sentència necessària. Això ja sé que són els
paladins d‟aquestes coses. Nosaltres no. El Sr. Otegi el van jutjar per allò que
creuen que van fer i el van condemnar, va complir la seva pena i va sortir. A mi
m‟agradaria que molts dels polítics d‟un partit, el que vostè representa, tinguin la
mateixa clarividència al jutjar-los que el van jutjar al Sr. Otegi. És a dir que els jutgin
de la mateixa manera i que no es lliurin sempre de comparèixer en el jutjats.
Jo continuaré treballant per la llibertat del meu país. Continuaré treballant per la
llibertat conjunta inclús del País veí al qual m‟estimo, encara que jo no m‟hi senti
mai em trobarà en la lluita i sobretot la propera vegada que utilitzi el nom de
Convergència procuri fer-ho bastant millor. Gràcies.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Bueno, como se ha acabado la Eurocopa tenemos aquí una moción que se
preocupa por los problemas reales de los ciudadanos. Son ustedes unos indignos.
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Han intentado vincular el independentismo con ETA. Han metido también a Colau,
han metido incluso al PSC y les ha faltado lo de Venezuela, en fin.
Verán, Otegi ha cumplido su condena y Otegi es el secretario general de un partido
político legalizado en España y viene invitado por un partido que está presente en el
Parlament, que es legal también. A ustedes puede que no les guste la gente que
piensa diferente y necesiten montar conspiraciones para atacarles políticamente,
sacando trapos sucios a través de fiscales y la fiscalía y la oficina antifraude y estas
cosas que les gustan a ustedes de hacer en los despachos. Pero verán no se ha
demostrado que Otegi tenga crímenes de sangre, no se ha demostrado. Entonces
no se ha demostrado, no hay ninguna sentencia que le condene por crímenes de
sangre, vale? Hasta ahí creo que es normal.
Respecto a la condena que le vincula a ETA, de hecho hay hasta un voto particular
de un magistrado del Tribunal Supremo en el que directamente pide su absolución
porqué las pruebas son inconsistentes y las mismas que sirven para incriminarle,
sirven para anular la ilegalización de Iniciativa Internacionalista o de Bildu. Entonces
más allá de eso, él en todo caso ha cumplido su condena.
Entonces si nos creemos el estado de derecho, es para todo, no para lo que nos
conviene, aunque ustedes lo utilicen para lo que les conviene. Este señor ha
cumplido su condena, es el secretario general de un partido político y viene invitado
por otro partido político a una institución democrática como el Parlament. A ustedes
lo de la democracia no les gusta, a ustedes el estado de derecho lo que les sirve es
para atacar a sus adversarios políticos. Yo lo entiendo porqué el que tiene
manchadas de sangre las manos es el fundador de su partido político. Quien no ha
condenado todavía el franquismo es su partido político.
Me alegra que traigan mociones sobre los problemas reales de los ciudadanos
porqué nos permiten estar perdiendo aquí el tiempo discutiendo de estas tonterías.
Respecto a la condena de la violencia, nosotros condenamos absolutamente
cualquier tipo de violencia y de terrorismo, o sea que por ahí no nos van a intentar
pillar. Le pedimos eso sí: que no vuelva a vincular al independentismo con ningún
tipo de violencia porqué el independentismo es totalmente pacífico.
Y votaremos en contra del primero y del tercer punto y nos abstendremos del
segundo porqué no incluye a todas las víctimas que son también las víctimas del
terrorismo de estado. Muchas gracias.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bueno, no repetiré coses que han dit ja els meus companys com pot ser el
Christian, el Sr. Monrós, el Sr. García, que comparteixo el discurs que han fet
també. Nosaltres també quan hem llegit aquesta moció i no sé si sents vergonya,
indignació o ràbia de dir, hòstia què posa aquí, com s‟han atrevit a posar això per
escrit, perquè em sembla molt fort el text que han presentat.
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En tot cas, nosaltres només podríem subscriure d‟aquesta moció un acord que és el
segon acord que no el subscriurem de moment perquè no inclou a totes les víctimes
del terrorisme com ha comentat també el meu company Coque. Hauríem d‟incloure
totes les víctimes del terrorisme, no només del terrorisme que vosaltres parleu que
és el de ETA, també el terrorisme d‟estat que s‟ha fet en aquest país durant molts
anys.
Hi ha moltes víctimes també encara a les cunetes, esperant que algú les dignifiqui
d‟alguna manera i d‟aquestes no ens en recordem mai i si considereu parlar amb
l‟Arnaldo, parlar amb una persona vinculada al terrorisme, o que és un terrorista, en
aquest cas, jo considero que el nostre govern de l‟estat parla en molts terroristes
més perillosos, terroristes financers, terroristes internacionals que també fan patir a
molta gent i que de vegades també la maten. Llavors si condemnem, condemnem
tot tipus de violència, no només la que ens interessa i amb interessos polítics.
Si vosaltres afegiu aquest punt número 2 a l‟acord número 2, totes les víctimes del
terrorisme, de tot tipus de terrorisme, nosaltres podríem considerar votar a favor
aquest punt, sinó votarem tota la moció en contra perquè no subscrivim cap paraula
de la que està expressada en aquesta moció.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, la verdad es que a nosotros estas mociones no nos gustan mucho. En
cualquier caso, al final se mezclan muchas cosas y en definitiva yo creo que se
presta al frentismo, a guerra civilismo y demás.
Entonces a nosotros no nos gusta pero en cualquier caso no es menos cierto que a
nosotros, y no podemos hablar en nombre del pleno, como dice el primer acuerdo
aquí, el pleno del ayuntamiento de Llobregat lamenta la visita del Sr. Otegi... el
pleno quizás no porqué hay gente que opinará distinto a nosotros. Nosotros sí que
la lamentamos como grupo.
Entendemos que el Sr. Otegi no es un modelo para la sociedad. Un hombre que
tiene dos condenas, una por pertenencia a banda armada y otra por secuestro. El
título delincuente lo tiene y se lo han dado los jueces, no nosotros. A nosotros nos
molesta que estos señores que han sido condenados y obviamente han expiado su
culpa en la cárcel pues se pongan como referentes en algunas cosas y sobre todo
nos molesta que llevarlos al parlamento como si fueran a veces héroes, se les
recibe como héroes. Cuando realmente pues quizás como han expiado su culpa
pues tampoco hay porqué esconderlos pero no pasearlos por ahí por los
parlamentos. Nos parece lamentable.
Por lo tanto sí queremos decir que a nosotros no nos gusta cómo está redactado el
primer párrafo sobre todo, el primer acuerdo que se pide aquí, el pleno del
ayuntamiento de Llobregat lamenta la visita de Arnaldo Otegi y tal, pero el
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ayuntamiento no lo sé. Nosotros evidentemente sí. Claro que lo condenamos y no
nos ha gustado. Pero respetamos lo que puedan decir otros partidos.
Evidentemente nosotros vamos a votar a favor pero vamos a votar a favor pero con
estas cosas que he dicho, que en el fondo no nos gusta esto. ¿Por qué? Por qué al
final estamos como siempre, que si condenamos el franquismo y lo sacamos aquí y
lo hemos dicho 40 veces y reiteramos eso y traemos a los municipios, a los
ayuntamientos, traemos temas que a veces tienen poco que ver con lo que es la
política municipal.
No nos gustan estas mociones pero como el personaje en cuestión nosotros
entendemos que tiene un título que no es para pasearlo por los parlamentos, qué
es el de delincuente, dado por la justicia, si creemos en la justicia tenemos que
creer que era culpable, por pertenencia a banda armada y por secuestro pues
vamos a votar favorablemente pero sí pediríamos que por favor que no se reiteren
estas mociones hombre. Porqué estamos permanentemente haciendo guerra
civilismo y enfrentándonos entre unos y otros con los rojos y los azules. Acabemos
ya con eso y empecemos a hablar de cosas más positivas para la sociedad.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Si no supiera que llevamos todo el mandato que acordamos presentar todas las
mociones todos a la vez el lunes a las 9:30 de la mañana antes de la informativa,
me daría la sensación de que esta moción viene a debate porqué en el resto de las
mociones no hay ninguna que hable ni de la lengua, ni de la independencia, ni de
nada por el estilo. Entonces como si faltara algo.
Porqué volvemos a encontrarnos con una de esas mociones que dan cabida a las
dos caras de la misma moneda. Que se van retroalimentando unos a otros y
siempre encontramos algo por lo que engancharnos respecto de eso. Entonces es
una moción que no tiene ningún sentido pero lo que hace es reafirmar, supongo,
avivar las huestes de quien la presenta y a los adversarios pues les sirve para
avivar sus huestes contra esas y venga y le vamos dando vueltas.
Entonces miren delante de esto, como creo que los partidos en su momento cuando
se produjo el hecho ya se manifestaron, ya hicieron cada uno lo que consideró, creo
que no tiene ningún sentido que nosotros nos pronunciemos. Ahora el Sr. Miguel
García decía yo no veo muy claro que el ayuntamiento manifieste, la literalidad es
“lamenta la visita”. Un poco raro que un ayuntamiento, que un pleno lamente la
visita de alguien a otra institución.
Bueno, pues mire vamos a hacer una cosa que va a ser curiosa. Yo cuando
hablábamos con los compañeros y compañeras del grupo nunca hemos hecho algo
así pero bueno algún día debe ser la primera vez, que sea hoy.
Nosotros Sra. Secretaria nos abstendremos al primer punto. Al segundo punto
votaremos favorablemente. Y visto como han ido las votaciones, como no tendría
ningún sentido que una moción de “rebuig a la visita d‟Arnaldo Otegi al Parlament
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de Catalunya” diera traslado de un acuerdo que es renovar y expresar públicamente
el suport de l‟ajuntament a les víctimes del terrorismo, pues votamos en contra del
punto del traslado.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Si no apoyan la moción en su totalidad no estamos dispuestos a cambiar el punto.

SRA. SECRETÀRIA
Queda aprobado el punto 2 y rechazados el 1 y el 3.

SRA. ALCALDESSA
Passem a les mocions d‟Esquerra Republicana de Catalunya.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 24; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 24.- DE REBUIG A LA VISITA D’ARNALDO OTEGUI AL PARLAMENT
DE CATALUNYA.
Atesa la reunió del proppassat dimecres 18 de maig mantinguda entre el Secretari
General de Sortu, Arnaldo Otegui, al Parlament de Catalunya, convidat per la
Presidenta de la Comissió d‟Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència i rebut tanmateix per la pròpia Presidenta de la institució.
Atès que Otegui és un polític amb les mans tacades de sang per la seva pertinença
a ETA y la seva participació directa en diferents segrests, el qual ha estat
condemnat en diferents ocasions.
Atès que Otegui pretén ara presentar-se com un home de pau, on la realitat és que
mai ha demanat perdó a les víctimes, de manera clara i inequívoca, per els crims
comesos per ETA, entre ells, els 54 morts catalans, víctimes dels atemptats
comesos a Catalunya, com per exemple el sofert a l‟Hipercor de Barcelona de 1987,
entre d‟altres.
Atès que la visita d‟Otegui al Parlament de Catalunya no només implica una ofensa
a les víctimes d‟ETA, sinó que sobretot suposa un acte que degrada la institució
que representa a tots els catalans.
Per tot això el grup municipal del Partit Popular proposa al Ple l‟adopció del següent
acord:
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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 el punt PRIMER amb 9 vots en contra dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i amb 11 vots d’abstenció dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- El Ple de l‟Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat lamenta la visita
d‟Arnaldo Otegui al Parlament de Catalunya, donat que aquesta visita malmet
contra els sentiments de les víctimes d‟ETA, que han estat ofeses pel
tractament que ha rebut aquest personatge en la principal institució catalana,
com si fos un polític més del nostre sistema democràtic.
b) HA ESTAT APROVAT el punt SEGON amb 21 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; 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 CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz;assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Renovar expressa i públicament el suport de l'Ajuntament de
L'Hospitalet de Llobregat a les víctimes del terrorisme.
c) HA ESTAT REBUTJAT el punt TERCER amb 20 vots en contra dels
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representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots a favor dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
TERCER.- Donar trasllat de la present moció a les associacions de víctimes del
terrorisme amb seu a Catalunya i als grups parlamentaris del parlament de
Catalunya i a la Mesa del Parlament.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l‟Ajuntament, amb el següent text literal.
Atesa la reunió del proppassat dimecres 18 de maig mantinguda entre el Secretari
General de Sortu, Arnaldo Otegui, al Parlament de Catalunya, convidat per la
Presidenta de la Comissió d‟Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència i rebut tanmateix per la pròpia Presidenta de la institució.
Atès que Otegui és un polític amb les mans tacades de sang per la seva pertinença
a ETA y la seva participació directa en diferents segrests, el qual ha estat
condemnat en diferents ocasions.
Atès que Otegui pretén ara presentar-se com un home de pau, on la realitat és que
mai ha demanat perdó a les víctimes, de manera clara i inequívoca, per els crims
comesos per ETA, entre ells, els 54 morts catalans, víctimes dels atemptats
comesos a Catalunya, com per exemple el sofert a l‟Hipercor de Barcelona de 1987,
entre d‟altres.
Atès que la visita d‟Otegui al Parlament de Catalunya no només implica una ofensa
a les víctimes d‟ETA, sinó que sobretot suposa un acte que degrada la institució
que representa a tots els catalans.
Per tot això el grup municipal del Partit Popular proposa al Ple l‟adopció del següent
acord:
ÚNIC.- Renovar expressa i públicament el suport de l'Ajuntament de L'Hospitalet de
Llobregat a les víctimes del terrorisme.
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 25, 26, 27 i 28, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Té la paraula el Sr. Toni García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Jo presentaré la moció 25, 26 i 28 i en Coque presentarà la moció 27.
Sobre la moció 26, a Catalunya tenim una bona llei per combatre la pobresa
energètica i els desnonaments. La llei 24/2014, una llei on gran part del seus
articles estan impugnats pel govern en funcions de les clavegueres i de la guerra
bruta del Partit Popular. Tot i la seva impugnació, les diferents administracions, les
entitats socials, sindicals continuen fent front i donant resposta a les persones i
famílies en risc social. Ho fa l‟ajuntament de l‟Hospitalet. També el govern de la
Diputació de Barcelona que ha destinat 15 milions d„euros contra la pobresa
energètica, dels quals 448.000 € són per a aquesta ciutat. També l‟àrea
metropolitana de Barcelona que va realitzar un programa de 5 milions d‟euros i que
destina 800.000 € a aquesta ciutat. O també la Generalitat de Catalunya que ha
evitat el tall de subministrament a 32.914 persones amb un cost de 7,9 milions
d‟euros. Totes les administracions estan treballant en la mateixa direcció, tot i la
impugnació del Tribunal Constitucional a les nostres lleis.
Però al Tribunal Constitucional se li ha passat per alt l‟article 6. Concretament
l‟article 6 que estableix que abans de realitzar un tall de subministrament les
companyies tenen l‟obligació de sol·licitar un informe als serveis socials municipals
per comprovar si la persona o unitat familiar afectada es troba en situació de risc.
Nosaltres creiem que les companyies subministradores d‟aigua, llum i de gas que
obtenen grans beneficis també han de col·laborar i així ens consta que algunes ho
fan. Des de l‟ajuntament igual que s‟ha fet amb els bancs hem de ser capaços de
tenir eines que ens permetin amb l‟actual legislació poder sancionar aquelles
empreses subministradores que incompleixin la llei i que tallin el subministrament a
les persones en situació vulnerable. Així ho fan, basant-se en el codi de consum de
Catalunya, ajuntaments com el de Sabadell i així ens consta que també ho estan
estudiant ajuntaments com el de Terrassa i el de Barcelona. Nosaltres considerem
que aquesta moció ha de ser una mesura preventiva perquè esperem que no
s‟apliqui perquè significaria que les companyies estan contribuint a lluitar contra la
pobresa energètica.
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Respecte a la moció del codi ètic, la crisi econòmica, els casos de corrupció,
algunes males pràctiques a les administracions publiques estan fent cada vegada
més gran l‟escletxa i la desconfiança dels ciutadans envers les institucions. Els
càrrecs electes no podem defraudar la confiança de la ciutadania. Cal posar en
marxa mesures que millorin la confiança dels ciutadans envers les institucions. La
posada en marxa de la llei de transparència, accés a la informació i bon govern és
una llei que té com a objectiu promoure un conjunt de millores que tenen com a
objectiu garantir la integritat, l‟ètica pública i esdevenir també una eina per lluitar
contra la corrupció. En aquesta llei s‟especifica que els governs locals i altres
organismes han d‟elaborar un codi de conducta per llurs alts càrrecs i càrrecs
electes que concreti i desenvolupi els principis d‟actuació. És per aquest motiu que
presentem aquesta moció, perquè l‟ajuntament desenvolupi un codi ètic que reculli
els principis i valors de bon govern, de honestedat, la transparència, l‟accés a la
informació pública, el bon ús dels recursos públics, el rendiment de comptes i el
diàleg.
Respecte a la moció del reglament de participació ciutadana, ja des de la primera
junta de portaveus d‟inici de mandat, el nostre grup polític així com van fer d‟altres
grups polítics representats en aquest consistori, va demanar que es millorés l‟actual
reglament de participació ciutadana. En respectives reunions de junta de portaveus
se‟ns ha manifestat doncs la voluntat o que es reconvocaria una reunió per part del
govern per fer aquest tipus de millores en el reglament de participació actual.
Millores per funcionament al consell de ciutat, al consell de districte, fins i tot
millores en aquest propi plenari perquè puguin participar més eficientment els veïns
i les veïnes. Nosaltres portem aquesta moció amb el compromís doncs que es
pugui crear doncs una comissió formada pels partits polítics, formada per les
entitats, per tal de millorar aquest reglament de participació ciutadana i aprofundir
en la participació a la nostra ciutat.

SR. GARCIA I MUÑOZ (ERC-AM)
Respecte a la moció sobre la rebaixa dels productes d‟higiene i bolquers per a
infants i adults. Bé, no crec que calgui estendre‟m massa, nosaltres des d‟Esquerra
Republicana de Catalunya volem que el Consistori, el Ple d‟aquest ajuntament faci
seva i reivindiqui aquesta mesura de la societat i que també han presentat diverses
forces polítiques en altres instàncies. Volem que actualment els productes d„higiene
femenina, com són les compreses, els tampons o les copes menstruals, que estan
gravades amb un 10 % i volem que s‟apliqui el tipus reduït del 4 %. I els bolquers
per exemple, tant els dels adults com els dels infants estan gravats amb un 21 %.
Nosaltres creiem que aquests productes són de primera necessitat, no són cap luxe
i tenen un fort impacte en l‟economia de les famílies perquè no pots no utilitzar-los,
les dones per qüestions biològiques i qui té un infant o té una persona gran o algú
que necessiti de bolquers no pot no utilitzar-los. Llavors això és de primera
necessitat, no són productes de luxe. Llavors instem a que es demani a la comissió
europea que els estats puguin establir tipus reduïts d‟IVA per a els productes de
primera necessitat com són aquests i quan es pugui fer instar a que es rebaixi al 4%
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d‟IVA aquests productes, tant els d‟higiene femenina, com són les compreses,
tampons i copes menstruals, com els bolquers per a infants i adults.
Moltes gràcies.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí. Abans volia fer un parell de esmenes “in voce” per dues mocions. De la moció
25 ens agradaria en el primer punt doncs poder incorporar quan acaba “redactar un
codi ètic” que tingui com a base les propostes efectuades per les diferents
associacions i federacions municipalistes. Perquè? Perquè hi va haver una moció
estem a la Federació Espanyola...

SRA. ALCALDESSA
Aquest tema ja s‟havia plantejat a la Junta de Portaveus.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
I també en la moció 28, doncs fer dos en la línea del que s‟ha proposat en la junta
de portaveus, doncs fer dues propostes de redactat nou que serien: encarregar a la
comissió permanent del consell de ciutat, on es troben representats entitats i grups
polítics municipals que elaborin un informe sobre les propostes de millora del
reglament de participació ciutadana en el termini màxim d‟un any.
I els segon punt seria demanar a la Diputació de Barcelona que assessori
tècnicament a la comissió permanent del consell de ciutat en l‟elaboració d‟aquest
informe.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Estem d‟acord amb la dues esmenes bàsicament perquè van en el sentit que
hem parlat a la junta de portaveus i en segon lloc també des de la Diputació de
Barcelona i des de l‟àmbit doncs que ens toca gestionar estem a disposició
d‟assessorar tècnicament a l‟ajuntament i en aquest sentit doncs també posar a
disposició d‟aquest ajuntament el reglament de participació ciutadana, el nou tipus
de reglament de participació ciutadana que presentarem el mes de setembre pels
diferents municipis d‟aquesta demarcació.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. A favor del punt 25, 27 i 28 i en contra del 26.
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SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de la moció 25, en contra de la 26, a favor de la 27 i a favor de la 28.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Des de la CUP-PA les votarem a favor les quatre.
En relació a la 26 per l‟adopció d‟un procés sancionador per a aquelles empreses
que incompleixin la garantía de subministrament, en primer lloc, assenyalar que
estem parlant d'una llei que ha conquerit la gent mobilitzada, lluitant als carrers, i
que el Partit Popular ha recorregut al Tribunal Constitucional com ens té
acostumades. Que estem parlant d'empreses que subministren llum, gas i aigua
que són un dret fonamental i que aquestes empreses no poden tallar el
subministrament sense un informe previ de Serveis Socials sobre la possible
situació de risc de vulnerabilitat i exclusió de les persones o famílies afectades. I
que, tot i que la llei 24/2015 estableix que l‟obligatorietat d‟evitar aquests talls en
situacions de vulnerabilitat recau sobre les empreses (Endesa, Gas Natural i
companyia), són aquestes mateixes empreses les que s'estan negant a complir la
llei.
Fins ara els talls indiscriminats, els càrrecs abusius per demora en el pagament dels
rebuts havien colpejat doblement a la gent que no podia pagar el rebut perquè no
arribava a final de mes amb la criminalització de l'impagament. L'assetjament de les
companyies que humiliava a qui no pagava perquè no podia.
És el moment de posar el focus en el veritable responsable d'aquesta situació: les
empreses energètiques i l'Estat amb la resta d'administracions. Aquesta situació de
centenars de famílies a la nostra ciutat i milers a Catalunya és conseqüència directa
del fracàs en la gestió dels governs que, malgrat el constant flux de diners públics al
sector privat energètic (pagament del dèficit tarifari, indemnització Castor, origen de
les infraestructures energètiques com les centrals... ) no han aconseguit regular un
mercat on el preu per quilowatt sigui just, progressiu i abans de res, accessible al
conjunt de la ciutadania. Que el dret a l'aigua, la llum, el calor, el fred...no siguin una
mercaderia inaccessible per a algunes persones.
És un fracàs de la política perquè les portes giratòries i altres mecanismes del
establishment han deixat la porta oberta a l'abús de les grans empreses del sector.
És l'hora de sancionar els abusos i de protegir els drets.
És la pobresa invisible la que ha omplert els nostres blocs i barris. La pobresa de
passar fred a l'hivern o extrema calor a l'estiu i sense poder posar-li solució per
l'abusiu preu de les tarifes elèctriques.
Per això, òbviament, des de la CUP-Poble Actiu donarem suport als quatre punts de
la moció, apel·lant a aquest ple el fet que si s'aconsegueix l'aprovació aquest sigui
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un eix conjunt d'actuació. No volem contribuir a votar una moció que sigui paper
mullat ni que generi una major llunyania amb els veïns i veïnes per prometre i no fer
res.
D'altra banda i de manera més concreta, volem preguntar al PSC com evolucionen
les trobades amb les empreses subministradores, si s'estan produint i en quins
termes. Volem saber, si poden informar-nos, si les companyies s'avenen bonament
a signar convenis d'aplicació de la llei 24/2015. Volem saber, si poden explicar en
aquest Ple, si les subministradores s'estan negant a complir l'article 6.3 d'aquesta
llei, és a dir, si s'estan oposant al fet que han d'arribar a acords amb vostès, el
govern local, per, com diu el text legal, concedir ajuts a fons perdut a les persones i
unitats familiars en situació de risc d‟exclusió residencial o aplicar descomptes molt
notables en el cost dels consums mínims.
Dir que totes aquestes preguntes assenyalen a empreses com Gas Natural o
Endesa que no estan acceptant arribar a acords arreu del territori per assumir la
seva responsabilitat econòmica en aquesta matèria i que fa que la despesa en
forma d'ajuts econòmics per evitar els talls de subministraments recaigui en els
Ajuntaments. I que, per tant, el compliment de la llei obliga a aquest consistori per
no desprotegir les persones i famílies afectades i que l'obliga inequívocament a
desplegar les mesures legals de pressió a les companyies, com són aquests
procediments sancionadors.
En aquest sentit, per últim, preguntar també al PSC sobre un supòsit de sanció que
recull la llei, és el supòsit de casos greus o molt greus relacionats amb la
vulnerabilitat i exclusió que es deriva pels incompliments de la responsabilitat
d'aquestes empreses amb els talls de subministraments i que comportaria que
l'Ajuntament no contractés els seus serveis. Sabent que d'altres Administracions
locals (com ara Sabadell i Barcelona) estan plantejant que no contractaran
aquestes companyies si no compleixen les seves obligacions legals, com valora
aquesta mesura el PSC a L'Hospitalet?
En relació a la 27 per a la rebaixa de l‟IVA als productes d‟higiene femenina i als
bolquers, votem a favor de reduir el tipus d'IVA per a productes de primera
necessitat, com són els productes d'higiene femenina i bolquers per a infants i
adults. Creiem que aquests productes han de ser considerats com a productes de
primera necessitat i per tant, aplicar-los un tipus d'IVA reduït o súper reduït del 4%.
Els tampons, compreses, copes menstruals i bolquers són articles imprescindibles
en la higiene femenina i per les famílies amb nens o amb persones grans i/o
dependents al seu càrrec.
Aquest tipus impositiu no només és injust, sinó que contribueix a l'empobriment i
minvament de la capacitat adquisitiva de les dones, sent un element més en la
visible i alarmant feminització de la pobresa. Si al 20-25% de bretxa salarial entre
gèneres hi sumem el cost de productes vinculats a cura d‟infants i persones
dependents on les dones són cuidadores majoritàriament, i a més els productes
d'higiene femenina, el resultat que tenim és el gravamen de productes de primera
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necessitat en col·lectius especialment vulnerables i contribuir a aquest empobriment
de les dones.
Si mirem d‟altres estats, com Canadà, Regne Unit o França ja han aplicat mesures
correctives per a aquest impost injust, eliminant-ho o fixant-ne un del tipus mínim
del 5%.
Donem suport a l'objectiu d'exigir a l'autoritat competent que limiti aquest tipus de
càrrega impositiva sobre els productes d'higiene íntima i bolquers per a nens i
adults. Al mateix temps, apel·lem a la societat i a aquesta institució a realitzar
campanyes de difusió d'alternatives més sostenibles (ecològicament i
econòmicament) als tradicionals productes basats en el plàstic que a més, segons
denuncien organitzacions de consumidors com FACUA, el seus preus poden
oscil·lar fins a un 400%, el que ens indica un gran interès pel lucre al sector.
Entre aquestes alternatives trobem, per exemple, la copa menstrual o els bolquers
ecològics reutilitzables. Productes que poden oferir la mateixa qualitat, comoditat i
higiene i que, al mateix temps, són més barats i sobretot perdurables, evitant el
model de consum continuat de l'usar i llençar, i la constant generació de residus.
Creiem que també seria interessant incloure dins d‟aquesta llista de productes, els
preservatius, en tant que producte per a la prevenció d'embarassos no desitjats i
protecció contra les malalties de transmissió sexual.
Per últim, en relació a la 28, tal i com vam expressar amb la creació d‟un procés
participatiu que millori el reglament de participació ciutadana. Tal i com vam
expressar amb la presentació de la moció per modificar el Reglament Orgànic del
Ple, el passat mes de maig i que va ser rebutjada per l‟alcaldessa amb el seu vot de
qualitat per desempatar. Hi votarem a favor perquè ens sembla una prioritat política.
No entenem quins poden ser els motius que portin a un Govern municipal
progressista i democràtic, a retardar més enllà d‟un any les modificacions dels 2
reglaments: Participació ciutadana que es veu que ara segurament votaran a favor i
Orgànic del Ple que es va votar en contra el mes passat. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Des de Convergència en quant a la moció 25, les bones pràctiques en
l‟administració pública han de ser un dels fonaments per tal que aquesta mantingui
la confiança de la ciutadania. El fet és que actualment l‟administració és percebuda
per la ciutadania com excessivament burocratitzada, lenta, ineficient i corrupta.
Votem a favor de la creació d‟aquest codi ètic i de conducta per tal de fer canviar
l‟opinió majoritària de la ciutadania respecte l‟administració o, almenys, fer un
primer pas per poder aconseguir-ho.
En quant a la 26, de nou la llei d‟emergència habitacional i pobresa energètica torna
a treure el cap al ple de la ciutat. Una llei que el Tribunal Constitucional ha volgut
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esqueixar de forma reiterada tot i aportar mesures enormement necessàries per
part de la ciutadania més afectada per la crisi.
Els convergents de l‟Hospitalet, votem a favor d‟aquesta moció per tal de fer complir
a les empreses subministradores amb la llei, i així aconseguir que les famílies més
necessitades tinguin garantit els serveis bàsics.
En quant a la 27, la reconsideració de quins haurien de ser els productes bàsics
que tots els ciutadans hem de fer servir de forma obligatòria, és un debat necessari
per tal d‟adaptar millor el sistema fiscal a les necessitats de la ciutadania. Tot i això,
considerem que és un debat que hauria de mantenir-se en instàncies on puguin
donar-se solucions reals al problema. Tot i així, la votem a favor.
I la 28, com tots plegats ja hauran pogut comprovar, nosaltres també presentem
una moció relacionada amb la participació de la ciutadania i, concretament, per
modificar l‟actual reglament de participació o bé fer-ne un d‟específic per a les
consultes populars no referendàries. La ciutadania reclama poder expressar les
seves idees i poder prendre decisions sobre allò que actualment no poden decidir,
per tant, una millora de l‟actual reglament obriria les portes a molts mecanismes
que, ara per ara, no contempla.
Votarem a favor d‟aquesta moció, ja que considerem que tots els passos en la
direcció de la transparència i la participació sempre són positius.

Essent les 20.39 hores, abandona la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor del
grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la 25 la apoyaremos porqué es un caso evidente que daremos
apoyo a esta moción porqué estamos a favor de realizar trabajos para lograr un
código ético en nuestra ciudad.
Respecto a la 26, la verdad debo reconocer que pocas leyes os han dado tantos
frutos porqué últimamente la más usada en las mociones de este pleno. La de la
pobreza energética. Y cada vez estamos hablando sobre la norma por uno u otro
motivo.
Yo creo que nos podían ahorrar y traernos todas las mociones en base, o basadas
en esta norma, y así las discutiríamos en su totalidad, porqué la verdad debe ser
que la Generalitat tiene poca actividad legislativa, porqué la que tiene aporta poco a
la mejora del nivel de vida de los ciudadanos, ya que últimamente nos traen esta ley
al pleno.
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Y no lo digo por banalizar, porqué la situación que todavía viven muchas, muchas
familias en Cataluña y en L‟Hospitalet, obligan a las administraciones a buscar
soluciones que mejoren su situación. Pero lamentamos el uso demagógico y
oportunista que hacen a cuenta de la pobreza energética. Efectivamente la ley en
su artículo 6.4 y 3 vela por el principio de precaución y obliga a las administraciones
públicas a garantizar convenios con las compañías suministradoras y por otro lado
a garantizar que se concedan las ayudas a la familia. Creemos que esto, con sus
matices y seguro con su posible mejora, está funcionando, más allá de situaciones
o familias a las que la ayuda no les llegue como necesitarían. Pero ellos no estando
quizás por error de la ley sino por criterios, criterios de concesión.
Actualmente este ayuntamiento dispone de fondos para hacer frente a lo
establecido en el artículo 6.3, y creo que la obligación y el esfuerzo de las fuerzas
políticas que estamos aquí, es la fiscalización de esas ayudas. Para analizar si son
suficientes o no, y si estas cubren correctamente las necesidades de todas las
familias en riesgo de exclusión en L‟Hospitalet. Por ello, no creemos que sea
prioritario el proceso sancionador. Quizás ya debiera estar previsto en la propia ley
o pensamos que debe hacer también la Generalitat la que se involucre también
directamente en el correcto funcionamiento de una norma que le es propia. Por ello
nos abstendremos.
Respecto a la 27, pues bueno no sé lo que me hablaban de la moción de Otegi pero
ahora estamos negociando con la comisión europea veo. Esta es una moción muy
municipal. Entiendo, ya, ya, pero entiendo que si queremos ya nos vamos más
lejos, quizás les afecta mucho que traiga una moción de algo que se ha producido
en el Parlament de Cataluña y ahora nos traen una para negociar con la comisión
europea. Esta es una cuestión que efectivamente no afecta directamente al
gobierno de España.
Es más, efectivamente España fue condenada en el 2013 por los tribunales de
justicia europeos a instancia de la comisión europea por mantener un IVA en estos
productos que no se ajustaba a la normativa. Y por tanto, yo creo que desde…
estamos yo creo que en esto hay consenso y desde el PP vamos a apoyar esta
moción con el problema de fondo que es en nuestro modo de ver que se está
gravando excesivamente estos artículos de primera necesidad más que por la
aplicación práctica de la moción que creemos no la tiene.
Respecto a la 28, nos abstendremos a pesar de la última modificación nosotros nos
abstendremos. Sí que estamos de acuerdo en mejorar procesos participativos
sobre todo lo que se refiere a los consells de districte, pero tal como lo plantean nos
abstendremos.
Essent les 20.43 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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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, referent a la 25 que és l‟elaboració d‟un codi ètic, votarem a favor. L‟ètica
s‟ocupa d‟estudiar les accions morals de les persones i els grups així com les regles
i normes que han de regir aquests comportaments. L‟ètica va més enllà de les lleis
vigents. Hi ha certes activitats que es poden considerar legals però no per això ser
ètiques ja que hi ha un component de subjectivitat que provoca ambigüitat en la
valoració d‟una situació acceptable o mancat d‟ètica. Per tal cosa és recomanable la
dotació d‟un codi ètic amb la finalitat de regular quines pràctiques es poden
considerar acceptables i les que no per establir unes normes adequades de
conducta en un moment en que el descrèdit de l‟activitat política i la funció pública
és molt evident que entra entre la ciutadania.
Después, sobre la moción número 26 de la adopción de un proceso sancionador
para las empresas que incumplan la garantía de suministrar a los ciudadanos a
familias vulnerables, a mí lo que realmente me indigna de esta situación es que se
utilice mecanismos políticos para bloquear un ley que a quien afecta directamente
es a los ciudadanos y a los vecinos y vecinas que están en situación de
vulnerabilidad. Es algo que realmente, que el partido que está haciendo esto que se
lo haga mirar. Porqué a quien está perjudicando es a las personas que están en
situaciones dramáticas. Bloquear una ley como es la 24/2015 provoca unas
situaciones que si alguno de ellos, si ustedes estuvieran viviendo una situación así
deberían de replanteárselo, de verdad.
Porqué a veces la crueldad a la que se está sometiendo a la ciudadanía es
inadmisible y evidentemente que los ayuntamientos han de ser implacables con las
empresas que están provocando estos cortes, pero es que ustedes como gobierno
central, que hasta ahora lo están siendo, deben sobre todo, deben reflexionar sobre
lo que están haciendo sobre la población. Ustedes son los máximos responsables
de la situación que se está viviendo, sí, sí, ustedes. Y tanto.
Votaremos a favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la rebaixa de l‟IVA en productes d‟higiene femenina, òbviament votarem a
favor.
I va una mica a col·lació a la moció que vam presentar anteriorment. Una mica el
tema fiscal, quan parlàvem de paradisos fiscals parlàvem de la corresponsabilitat i
responsabilitat que tenen les grans empreses i les fortunes en la qüestió de l‟evasió
fiscal. Aquesta moció situa una altra paradigma, un altre element important, i lògic
per altra banda, que és avui en dia qui més està sostenint el malmès estat del
benestar sobre les classes treballadores i les classes mitges via salaris i via
impostos, via IVA i IRPF, en aquell cas és flagrant la injustícia que es comet en uns
productes bàsics i quotidians, d‟higiene íntima que són entesos com productes de
luxe. No sabem a qui se li va ocórrer aquesta brillant idea, no sabem si en una visió
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retrògrada però segur que no tenia una visió justa ni realista sobre la situació de la
gent.
Ja a les darreres eleccions, Alberto Garzón com a cap de llista d‟IU, a les de
desembre, ja va defensar amb força tant en el programa electoral com en espais
comunicatius on va poder, que s‟havia d‟afrontar una reforma fiscal profunda i
progressista i començava en alguna cosa tan senzilla i proper com ara els diversos
elements d‟higiene femenina personal. Moltes gràcies.

Essent les 20.48 hores, abandona la sessió la Sra. Ana González Montes, regidora
del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció número 28, moció per a la creació d‟un procés participatiu que millori
l‟actual de participació ciutadana a L‟Hospitalet.
Per nosaltres és un tema cabdal, la participació, ja l‟exercim des de les nostres
eines, des de la pràctica del nostre grup municipal, però hem d‟anar més enllà. Com
ja venim reclamant els grups de l‟oposició des de que vam formar aquest nou
consistori fa un any, és urgent aquest nou reglament de participació ciutadana que
faci possible una participació ciutadana real. Que els nostres veïns puguin venir a
interpel·lar-nos, a explicar-nos les seves propostes, les seves reclamacions. És un
espai que estan demanant per a poder expressar-se i interpel·lar al seus
responsable polítics directament i considerem que és urgent reformar aquest
reglament de participació ciutadana.
Hem de dotar-nos d‟espais de participació que facin possible aquesta participació
als ciutadans que no només siguin espectadors, que puguin participar de les
decisions que prenem aquí a l‟ajuntament i per a nosaltres és una part molt
fonamental que impulsem aquests nous espais de participació ciutadana i
compartim les decisions de manera col·lectiva amb els nostres veïns i veïnes a la
nostra ciutat.
Res més. Ai! sí, a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien. Moción 25, para la elaboración de un código ético de conducta de
L‟Hospitalet. Mire, desde Ciudadanos votamos a favor de esta moción con
entusiasmo y celebramos particularmente que la presente Esquerra Republicana de
Cataluña por dos motivos:
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Primero, creemos que será una buena ocasión para recoger compromisos éticos
que van más allá de lo que marca la ley 24/2014, bastante transfuguismo, ya hemos
visto. Acumulación de cargos, sueldos y de paso ya a ver si metemos el asunto de
las tarjetas. Esto que nos hemos cargado aquí hoy, por una cuestión de ética para
que la gente aparque cuando está fuera de su trabajo pagando como todos los
ciudadanos. Para que no haga ese uso ilegítimo el que lo hiciere.

Segundo, nos congratulamos que los representantes de Esquerra Republicana de
Cataluña, Convergencia y CUP hayan votado a favor y asuman un código de
conducta fundamentado en los principios de actuación a los que se refiere el
apartado 1 del artículo 55 de la Ley 19/14 que como primer punto es: a) el respeto a
la Constitución, el Estatuto de Autonomía y el principio de legalidad.

Fíjese, fíjese, Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña número 6.780.
31/12/2014. Dice artículo 55 principio de actuación: los altos cargos han de actuar
de acuerdo a los principios éticos y las reglas de conducta siguientes: a) el respeto
a la constitución, al estatuto de autonomía y el principio de legalidad. Tomen nota.
Tomen nota. Que no solo vale para aquí, que vale para todo. Esos respetos
también hay que entenderlos.

Mire, en la número 27, pues mire también nos vamos a congratular de que un grupo
como Esquerra Republicana de Cataluña muestre en esta moción comprensión con
los funcionamientos de lo que son las soberanías compartidas. Instar al gobierno
español para que defienda en la comisión europea un cambio en el IVA para
productos de primera necesidad. En estos tiempos de demagogia anti integración,
de idealización de la soberanía en un mundo cada vez más conectado, lo que se
necesita es justo lo contrario, más interdependencia, más armonización con los
países de nuestro de entorno, por eso que un partido como el suyo lo entienda es
una buena noticia, hoy eso es una buena noticia para nosotros. A ver si con la
barbaridad del Brexit sacamos las lecciones correctas. Ya está bien de hacer
demagogia con cosas tan importantes y sensibles, como la estabilidad, la unión, la
integración y la convivencia. También hay que tomar nota en eso. Por lo tanto a
favor y nos congratulamos.

La 28, también con la enmienda que se ha recogido, la vamos a votar a favor, nos
parece que es lo que hemos hablado en la comisión y la 26 pues la va a desarrollar
el Sr., si no les importa, el Sr. Rainaldo.
Essent les 20.53 hores, s‟incorpora a la sessió el Sra. Ana González Montes,
regidora del grup polític municipal d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
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SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Vamos a ver, en relación con la moción número 26, espero no hacer cuñadismo,
que no sé lo que significa, espero que me lo expliquen después, porqué de verdad
que no tengo ni idea.
Vamos a ver, la parte expositiva de la moción la compartimos íntegramente, entre
otras cosas, porqué se ajusta escrupulosamente a la legislación vigente, incluida la
interpretación que en su día hizo el Tribunal Constitucional en relación con el
decreto Ley 6/2013 de modificación del código de consumo. Como ustedes saben,
porqué han presentado la moción, el artículo 6 de la Ley 24/2015 que regula la
pobreza energética se remite al código de consumo de Cataluña. El código de
consumo de Cataluña en su título 4º establece el procedimiento sancionador, es
decir, ya tenemos la herramienta, el ayuntamiento tiene la herramienta
procedimental oportuna para en caso de incumplimiento por parte de las compañías
energéticas actuar hoy, no esperar dentro de tres meses. Actuar hoy.
Entonces nuestro grupo va a votar en contra del punto 1, porqué es innecesario, y a
favor del 2, 3 y 4.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sobre la moció 25 recordar que aquest Ple, via moció, va
demanar formar part de la xarxa d‟entitats locals per a la transparència i la
participació ciutadana de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i que
tenen aprovat un codi de bon govern que és un document elaborat per una comissió
d‟experts que dóna resposta als atesos de la moció. Per això hem fet aquesta...
hem fet l‟esmena “in voce” abans una miqueta per incorporar aquest document que
creiem que dóna totalment resposta i pot ser una base important i fonamentada per
a l‟elaboració d‟aquest codi ètic.
I respecte a la moció 28, doncs el reglament orgànic o el reglament de participació
ciutadana es va aprovar el 29/01/2013, per això segurament doncs crec que té tres
anyets per tant no fa falta canviar-ho cada any. Per això moltes vegades doncs, i
també hi ha moltes queixes de que s‟ha de canviar però mai veiem doncs negre
sobre blanc que és el que es proposa. Segurament un dels pares, o l‟anterior
reglament del mandat passat va tenir molts pares i mares, un d‟ells va ser el partit
socialista, altres les entitats que formaven part del teixit associatiu però també el
grup polític d‟iniciativa. Cada dimarts, pel que m‟han explicat perquè jo no hi era, hi
havia reunions setmanals per elaborar aquest reglament.
Per tant hi ha molt de debat i no és només un reglament de participació ciutadana
del partit socialista sinó que hi ha molts grups polítics que es va aprovar per
unanimitat, per tant, home, tan, tan malament segurament no està fet. Aquí també
hem de posar de manifest doncs que el reglament està emmarcat dins la llei de
grans ciutats cosa que dificulta molt diferents aspectes de participació, com a mínim
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emmarca molt els límits que tenim. Això també s‟ha de posar sobre de la taula
perquè no es pot fer el reglament que ens doni la gana.
També posar de manifest doncs que el reglament parla dels drets i deures dels
veïns i veïnes de L‟Hospitalet sobre la informació, la participació i la gestió
municipal, en la petició, en que hi hagi reclamacions al serveis públics, iniciativa
ciutadana, igual que ho poden fer les entitats de L‟Hospitalet. Per tant, doncs insto a
què la resta de grups abans se‟l puguin mirar una miqueta, doncs per saber com
funciona.
També estableix que les regidories de districte són els òrgans territorials de gestió
desconcentrada creats per impulsar i desenvolupar la participació ciutadana en els
assumptes municipals. I per això una miqueta el que nosaltres fem quan parlem de
repensar la participació o de fer esmenes és precisament dotar-los de continguts,
els consells de districte i el consell de ciutat perquè es puguin fer propostes en
aquests òrgans. És a dir, que realment siguin els òrgans de participació i també en
la mateixa línea doncs la manera d‟intentar millorar el reglament el que nosaltres
estem proposant és propiciar un suport tècnic als processos participatius, establir
una metodologia de treball, proporcionar formació, racionalitzar, dinamitzar i dotar
de contingut als òrgans estables de participació i incorporar pràctiques innovadores
en l‟àmbit de la participació ciutadana. Per això precisament hem fet aquestes dues
propostes d‟incorporació de modificació en la moció.
Per part meva ja està.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Respecte a la moció 26, el terme del procediment sancionador
de les companyies per les qüestions de talls de subministraments, nosaltres ja
avancem que votarem en contra.
Lamentem que es presenti aquesta moció en aquest ajuntament, a L‟Hospitalet,
perquè, i lamentem que ho presenti el grup d‟Esquerra Republicana de Catalunya
per una raó: vostès a la Diputació de Barcelona i a l‟àrea metropolitana estan fent
una feina positiva que va en la línea del govern de la ciutat d‟intentar que cap
ciutadà o ciutadana pateixi pobresa energètica. Però vostès també són membres
del govern de la Generalitat i són corresponsables en tant que govern de la
Generalitat de fer complir la llei. L‟article 6 de la llei 24/2015 està vigent. No ha
quedat suspès pel Tribunal Constitucional i, per tant, és un article que es pot aplicar
avui mateix.
A L‟Hospitalet no s‟aplica per una raó, que és que no tenim cap tall de
subministrament conegut. Aquesta és la realitat i tenim un fons municipal dotat per
l‟Àrea Metropolitana, tant de bo vingui també aquest fons de la Diputació de
Barcelona, per fer front a aquesta situació. I tenim un acord amb Aigües de
Barcelona que fa possible també que no hi hagi talls d‟aigua i, a més a més, el cost
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ho assumeix la pròpia companyia. L‟any passat van ser 323.000 euros, de
subministrament elèctric l‟ajuntament va pagar a compte del fons 250.000 euros.
Nosaltres no som Sabadell i entenem que qui governa Sabadell i no hi és a l‟àrea
metropolitana i no té els ajuts de l‟àrea metropolitana i no té el suport de la
Generalitat de Catalunya que hauria de tenir perquè no el té. Perquè efectivament
la llei diu una cosa, però hi ha un incompliment flagrant per part de la Generalitat de
Catalunya, perquè no ha fet subscriure cap, cap conveni encara, cap conveni un
any després amb cap companyia subministradora, per tal de complir aquests
principis de precaució que són a la pròpia llei i per tant entenem que és un govern
municipal que les està passant magres per infrafinançament. Però és que, a més a
més, no ha tingut el suport que hauria de tenir per part de la Generalitat de
Catalunya que és la competent en aquest tema.
I no l‟ha tingut perquè tot i haver un fons, vostè ha parlat Sr. Garcia de 32.000
famílies, miri aquest fons és absolutament enfarfegador de fer servir. Tan
enfarfegador que no tenim notícia a L‟Hospitalet de quantes famílies ha afectat.
Nosaltres tenim les dades ben clares dels diners municipals que hem aportat a la
pobresa energètica. No tenim ni idea de quant ha aportat la Generalitat de
Catalunya i això és així perquè el procediment és enfarfegador i ineficient i això ho
hem explicat a la Generalitat de Catalunya. Això li hem dit i ho hem expressat a les
reunions del grup promotor de la ILP. Ho hem expressat en les reunions de l‟àrea
metropolitana en presència dels ajuntaments de Sabadell i de Terrassa. I ho hem
expressat a tots els fòrums en els que s‟ha parlat de la 24/2015.
Vostès com Esquerra Republicana són corresponsables d‟aquesta situació que hi
ha a Sabadell. I aquí a l‟Hospitalet no necessitem aquest procediment sancionador,
no el necessitem. Hi ha un codi de consum que s‟ha d‟aplicar. Hi ha una Generalitat
de Catalunya que té competència i aquí hi ha un govern responsable que fa front a
aquest problema de la pobresa energètica. I a Catalunya hi ha 948 ajuntaments. Si
tothom s‟ha de dotar d‟un procediment sancionador seria desastrós. Per això tenim
una llei, un codi de consum i entenem que no és necessari.
Respecte a la situació d‟estudi de Barcelona, Sabadell i Terrassa sobre el
procediment sancionador. Barcelona no té prou força legal en aquests moments, no
ha trobat el sosteniment legal per incoar expedients sancionadors. No l‟ha trobat. I
no l‟ha trobat perquè segurament amb la llei 24/2015 i el codi de consum en tenim
més que suficient.
Per últim, el representant de la CUP-PA ens deia que què estem fent, doncs estem
fent la feina. Escolti‟m: si no hi ha talls de subministrament estem fent la feina. Si
Sabadell ha hagut d‟obrir 240 i escaig processos sancionadors o procediments
sancionadors és que no han fet la feina segurament o que, insisteixo, la Generalitat
no ha complert amb els seus compromisos financers. I quan dic que estem fent la
feina, també estem fent la feina amb les companyies subministradores i estem
exigint canvis significatius i ho estem expressant en les taules en les que això s‟ha
d‟expressar.
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Vostè demanava què fa el Partit dels Socialistes de Catalunya, doncs estem en una
posició molt nítida defensant això. I estem molt en línea del que diuen la majoria
d‟entitats que el dia 13 de juny, tal com jo li vaig donar, Sr. Garcia, el document, les
entitats socials, els sindicats, la plataforma d‟afectats per la hipoteca, la taula
d‟entitats del tercer sector, Eco Serveis, Càritas, ABD, l‟Aliança contra la pobresa
energètica, van fer una plataforma de reivindicacions en el que en el cas de la
pobresa energètica li demanen a la Generalitat diu així expressament “exigir a la
Generalitat garantir el compliment de l‟article 6 de la llei 24/2015 que no ha estat
afectat pel recurs del TC, signant els convenis, realitzant inspeccions, destinant els
fons públics, impulsant el fons d‟atenció solidària, incloent desenvolupament
reglamentari de la pròpia llei i revisant els contractes d‟aval públic d‟habitatges,
complir amb la llei pel que fa amb l‟empadronament, exigir a les companyies
subministradores aquesta signatura de convenis per condonar deutes, per revisar
contractes”. Doncs això no ho fa la Generalitat de Catalunya.
I ve vostè aquí a demanar-nos un procediment sancionador inútil, inútil perquè
insisteixo aquesta ciutat en aquests moments no té, no està patint les
conseqüències afortunadament, de la pobresa energètica. I aquests diners estan
sortint dels municipis. I continuarem treballant per canviar aquesta situació injusta
però no ens traspassi més responsabilitats. Abans ho deia també amb la qüestió del
parc d‟habitatges. No podem fer front a tot. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro, està molt bé però no ha deixat temps al Sr. Belver perquè…

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
27 a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hem administrat el temps d‟una forma una mica irregular. Sr. García.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, per respondre. Començaré responent al membre del govern del Partit dels
Socialistes de Catalunya.
La Generalitat ja ha començat a fer el procediment de multes a les companyies
subministradores de llum, gas, que tallen a les persones en situació vulnerable. És
una qüestió que ja s‟està fent des del govern de la Generalitat. Totes aquestes
propostes que vostè m‟ha proposat en aquest moment des de les entitats, la
Generalitat de Catalunya també hi està treballant.
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Abans li deia, és a dir, les administracions que vostè critica que estem a la
Generalitat de Catalunya són les mateixes que estan a la Diputació de Barcelona
que faran un suport econòmic de 15 milions d‟euros, dels quals 448.000 € aniran
per a aquesta ciutat. Les mateixes forces polítiques. També dir que l‟àrea
metropolitana també està fent un esforç en aquest tema i ha destinat 5 milions i la
Generalitat de Catalunya que vostè diu que no fa res, doncs el que ha fet és evitar a
32.914 persones, és dir, el tall de subministrament. Que això té un cost de 7,9
milions i a més amb els pressupostos que vostès van rebutjar hi havia doncs 10
milions contra la pobresa energètica. Per tant, ho ha fet Sabadell, també ho farà
Barcelona i fins i tot ho faran ajuntaments com el seu, com és l‟ajuntament de
Terrassa.
I vostès ara no ho faran possiblement dintre de 5 mesos, 6 mesos diran en una roda
de premsa dient que faran aquesta imposició, com van fer en el seu moment amb el
tema dels bancs, que no es podia multar els bancs i automàticament al cap de 4 o 5
mesos fan una proposta i llavors sí que es pot multar.
Nosaltres la veritat que no ho acabem d‟entendre aquest tipus de posicionament.
Perquè no es pugui fer aquest tipus de sancions envers aquelles companyies
subministradores que no atenguin a les persones en situació doncs vulnerable.
Únicament entendria, igual que el posicionament del PP, que vostès tenen por
doncs a aquestes grans elèctriques perquè al final hi ha les portes giratòries i els
seus grans càrrecs del Partit Popular i del Partit Socialista, doncs acaben treballant
en aquestes empreses posteriorment.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Crec que hem sigut bastant més específics, que què estan fent des del govern,
perquè la resposta sigui treballant. Crec. Tornaré a repetir la pregunta, la pregunta
específica que crec que l‟he llegida.
Preguntàvem específicament que volíem saber si podien explicar en aquest ple si
les subministradores, les tres, com a mínim, Gas natural, Endesa i Aigües de
Barcelona, ens han explicat alguna cosa de l‟acord amb Aigües de Barcelona i
alguna cosa amb Endesa, si les subministradores s‟estan negant a complir l‟article
6.3 d‟aquesta llei, és a dir, si s‟estan oposant al fet que han d‟arribar a acords amb
vostès, amb el govern local per, com diu el text legal, concedir ajuts a fons perdut a
les persones i unitats familiars en situació de risc, d‟exclusió residencial o aplicar
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.
Crec que són preguntes bastant específiques. No què estan fent i crec que ens ha
explicat, tot i dir-nos que havíem preguntat nosaltres què estan fent, crec que també
ha respost sense ser justa la pregunta, tal i com l‟expressava, el què estaven fent o
els acords a què havien arribat amb Aigües de Barcelona i amb Endesa. No sé si
aquestes són totes les subministradores. Bé, crec que la pregunta és força
específica.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Yo simplemente a la Sra. González, porqué no por hablar con más pasión tiene
usted más razón.
La ley de pobreza energética está activa y está en funcionamiento. Por tanto, no sé
de qué acusa al PP de entorpecerla, en todo caso el PP y este fue un debate ya del
pleno pasado, lo que hizo fue recurrir normas que vulneraban la competencia del
estado. Pero todas las que afectaban a pobreza energética están actualmente
vigentes.
Y respecto a lo que ha dicho del PP, le vuelvo a decir lo mismo, le guste más o le
guste menos, lo que ha hecho este gobierno ha sido revertir la situación y lo que
era una crisis brutal pararla, frenarla y poner España en crecimiento.
Y afortunadamente, si ustedes no la tocan y destrozan la recuperación económica,
que parece ser que no lo van a hacer de momento a tenor de los resultados
electorales, si vuelve a ser elegido un presidente del gobierno del PP, acabaremos
de consolidar esa recuperación económica. No lo dude.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Lo primero que tiene que hacer un gobierno es proteger a sus ciudadanos. A los
vecinos y vecinas. Sobre todo a los más vulnerables. Y lo que no hace el PP es
precisamente eso. Protege a los bancos, protege a las grandes compañías y deja a
las personas absolutamente a la merced de todo ello. Y esto ustedes lo saben
perfectamente.
Y esto de la recuperación económica, pues mire, es muy cuestionable. Porqué si
recuperación económica es precariedad y estar trabajando 8, 9 horas por 500 €,
pues esto mire, para esa recuperación vamos a dejarlo. Porqué yo no grito, no le
digo las cosas demasiado alto pero sí me indignan muchísimas situaciones,
muchísimas de las que están viviendo.
Ayer mismo, con los vecinos, estaban preocupadísimos porqué íbamos a quitar, se
hablaba de quitar una fuente. Eso significa que hay muchas personas en la
Torrassa que se pueden quedar sin agua. Esa es la realidad que ustedes no
quieren ver y que se vive en los barrios.
Porqué las políticas que ustedes están aplicando, están haciendo que muchas
personas tengan que verse en esa situación. Y si no dese una vuelta por los barrios
más pobres y por los barrios digamos donde la gente es más vulnerable. Ha
perdido el trabajo, la casa y no tiene ni tan siquiera para poder calentarse o poder
abrir un grifo. Esa es la triste realidad de este país, la quieran ver ustedes o no,
pero esa es.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gracias Alcaldesa. Prometo ser breve.

SRA. ALCALDESSA
Usted utilice el tiempo que sea necesario.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sr. Cristian Giménez, yo le hago a usted una pregunta también. Su grupo da apoyo
parlamentario al gobierno de la Generalitat, explíqueme, no, no, explíqueme, le
hago la pregunta, explíqueme qué hace la CUP en el Parlament de Catalunya
exigiendo al gobierno de la Generalitat que cumpla con los compromisos de la ley
24/2015 porqué desconozco, quizás han hecho muchas cosas pero yo al menos
públicamente no las conozco.
Segunda cuestión, las compañías. Mire, ya le he dicho, hay una relación fluida.
Nosotros no pretendemos demonizar a nadie pero no somos amigos de ninguna
compañía suministradora de energía. Para nada. En todo caso se están cumpliendo
los artículos, el articulado 6, los artículos derivados del 6 de la ley 24/2015. Se
están cumpliendo en la ciudad porqué si no se hubieran cumplido, ya lo hubiéramos
denunciado. Y se están cumpliendo. Y por tanto no tenemos nada que objetar. Hay
una comunicación fluida entre los servicios sociales y las compañías
suministradoras.
Y a las compañías suministradoras, a AGBAR le hemos pedido ese fondo en
solidaridad que ha puesto. El año pasado 323.000 euros. A Endesa le estamos
exigiendo que busque un sistema de tarificación para viviendas que no tienen título
habilitante porqué ahí hay pinchazos y los pinchazos siempre pueden ser un
problema desde un punto de vista de seguridad, de incendios y además es indigno
que una familia tenga que tener la luz pinchada. Y por tanto estamos buscando una
solución a ese problema.
También lo hemos explicado en la mesa del grupo promotor de la ILP y igualmente
lo hemos planteado a AGBAR, que todas las familias, tengan o no título habilitante,
tengan un sistema de tarificación. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí. Hi ha per part del Sr. Garcia com a… A veure, jo… el Sr. Garcia ha dit alguna
cosa que crec que val la pena que clarifiquem perquè no és cert el què ha dit. O no
és, no sé si ho ha dit conscientment o no però, la que li està parlant quan deia que
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la solució del problema d‟habitatge no era multar als bancs, amb llei o sense llei,
m‟és igual, era el que pensàvem i el que pensem.
Nosaltres el objectiu no és multar un banc, l‟objectiu és obtenir el pis perquè les
persones, les famílies que necessiten aquest recurs, el puguin tenir. I per això
nosaltres hem anat per la via d‟utilitzar la llei 24 en l‟apartat de l‟expropiació
temporal. I per això, en aquest camí, el PP, i no ens equivoquem d‟enemic, aquí el
Partit Socialista, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, la CUP,
ICV, etc, etc, aquestes formacions polítiques estan treballant en la mateixa direcció.
Aquí només hi ha una direcció diferent que la que representem nosaltres que és la
que ha fet el Partit Popular. Que és realment qui ha fet el recurs d‟aquesta llei i és la
que ha suspès el Tribunal Constitucional, un seguit d‟articles que en aquests
moments impedeixen que ajuntaments com el de L„Hospitalet i com molts altres
d‟aquest país, puguem utilitzar un mecanisme real que la llei ens atorgava per a
poder obtenir aquests habitatges.
Per tant no ens equivoquem. És cert que el tema de la pobresa energètica no està
recorregut. És cert. Que hi ha coses que no s‟han fet i el Sr. Castro estava dient, i
és cert, que per part de la Generalitat de Catalunya hi havia molta feina que encara
no s‟havia realitzat. Però bé, no és el culpable la Generalitat de Catalunya. No són
les formacions polítiques que estan governant en aquests moments a Catalunya. Ni
a Catalunya, ni a Andalusia, ni a la resta de comunitats espanyoles. Que han
intentat també, a través una llei, legislar per anar en contra o per obtenir, no per
anar en contra sinó per obtenir de les entitats financeres que tenen els pisos buits a
les nostres ciutats i pobles, que aquests pisos es posin definitivament a disposició
de les famílies. I és això el que s‟ha recorregut per tant no equivoquem el tret, no
ens equivoquem.
El problema no és la Generalitat de Catalunya, ni és l‟ajuntament de L‟Hospitalet, ni
és l‟ajuntament de Sabadell, ni és el de Terrassa. Sabadell i Terrassa tenen un
problema en aquests moments que no formen part d‟aquesta àrea metropolitana i
l‟àrea metropolitana ha donat suport als municipis per treballar en el tema de la
pobresa energètica i Sabadell i Terrassa necessiten el suport sinó és de l‟àrea
metropolitana perquè no són dins, doncs de la Generalitat de Catalunya, de la
Diputació de Barcelona o de qualsevol institució que els hi faci costat. Perquè no
podem suportar com a ajuntaments que recaiguin només sobre les arques
municipals el tema de la pobresa energètica, el tema de la pobresa alimentària,
parlem de les beques menjador i dels diners que cada ajuntament, que totes les
administracions estem posant per tirar endavant aquest problema que tenim i que
és una realitat en aquests moments.
Per tant, treballem plegats i jo, em sap greu que ens barallem formacions que
estem treballant, cadascú en les seves institucions, per tirar endavant o resoldre i
superar aquest problema, quan realment qui ha provocat el problema, té un nom i
un cognom que es diu Mariano Rajoy, i que és el Partit Popular. Madre mía, no. Sr.
Martín, es así.
No sé. Si vostè es considera al·ludit, li dono la paraula. Sense cap problema.

…/…

141

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Perfecte. Jo el que passa quan parlava del tema dels bancs, únicament em referia a
que hi havia hagut una moció que s‟havia aprovat, si no vaig errat el 2014,
presentada pel grup d‟Iniciativa i que no es va ficar a la pràctica fins fa poc.
Nosaltres en el debat de pressupostos i ordenances havíem demanat el tema dels
pisos buits i se‟ns va manifestar que no.
Tenim molt clar que han de ser mesures preventives, perquè l‟objectiu és que al
final els bancs cedeixin doncs pisos i aquells que no ho fan, perquè a nosaltres ens
consta que hi ha entitats financeres, com el Banc Popular si no m‟equivoco, que no
ha arribat cap tipus de compromís, doncs es pugui fer sancions.
Això és el mateix que demanàvem en el tema de les companyies de
subministrament. Ho està fent Sabadell, ho està fent Terrassa però també ho està
estudiant fer-ho a nivell de Barcelona. I he ficat també en valor tota la feina que fan
totes les administracions. L‟Àrea Metropolitana, la Generalitat de Catalunya i aquest
ajuntament i tothom.
I tinc molt clar que el govern de l‟estat espanyol, el govern del PP encara no ha pres
cap tipus de mesura envers la lluita contra la pobresa energètica i contra els
desnonaments. No hem vist cap tipus de mesura. Però que a nivell de Catalunya sí
que hi ha hagut les diferents administracions del color polític que siguin, estan
treballant en la mateixa direcció.

SRA. ALCALDESSA
Sí. A veure, jo crec que la solució, no és per al·lusions, però la solució d‟aquest
tema. A veure, aquí hi ha una llei que està recorreguda i jo no dubto que
possiblement, legalment hi hagi un motiu perquè el Tribunal Constitucional hagi
acceptat aquest recurs, però en tot cas, hi ha una solució molt senzilla i molt fàcil,
que és que els partits polítics que estan al Parlament a Madrid, i la Sra. Perea que
ha sortit diputada, que tots els diputats o majoritàriament els diputats a Madrid
legislin en el mateix sentit que hi havia la llei aquí a Catalunya, o que estava a
Andalusia o que s‟han recorregut a altres comunitats.
Per tant, necessitem sí o sí, un marc legal que ens empari als ajuntaments, i quan
parlo dels ajuntaments parlo dels ciutadans i de les famílies més vulnerables. En
definitiva, jo crec que si estem majoritàriament d‟acord en aquest país, la solució és
relativament senzilla en quant es posi en marxa el Parlament de Madrid.
Dit això, finalitzem el debat d‟aquestes mocions d‟Esquerra Republicana de
Catalunya i passem a les de Convergència i Unió.
Una al·lusió directa, de qui?
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Doncs vinga, una al·lusió directa.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Dic jo, m‟ha semblat.

SRA. ALCALDESSA
Sí. Jo no la recordo però si vostè ho diu, segur que té tota la raó.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Li ha donat un torn de paraula de rèplica al portaveu d‟Esquerra Republicana de
Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Que sí, que sí, que parli, que parli.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Que deu ser discrecional això, perquè en un any no ho havia vist mai això, que es
pogués contestar l‟Alcaldessa després dels seus discursos. Bé.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Gimenez. Miri, li vaig a dir una cosa, no, esperi un moment, li vull explicar una
cosa. Hi ha un reglament orgànic en aquest Ajuntament, en el qual la presidència
d‟aquest Ple pot intervenir en el moment que consideri. Per tant, no sé què no
entén.
Com a al·lusions, me l‟ha demanat per al·lusions, vostè no m‟havia demanat la
paraula.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Per al·lusions li hem demanat, jo crec que la majoria de portaveus li hem demanat
molts altres cops en altres Plens i mai...
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SRA. ALCALDESSA
Però, en aquest cas, vostè no m‟havia demanat la paraula. Vostè ara me la demana
i jo li dono.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Ha quedat clar.
Hem fet dos cops la mateixa pregunta al responsable de l‟àrea sobre aquesta
moció. Li hem fet dos cops la mateixa pregunta sobre les tres subministradores i
ens ha tornat a contestar el mateix que el primer cop. Sobre dues de les
subministradores no ens ha contestat, o sigui ens ha tornat a repetir la mateixa
pregunta i a sobre ens ha parlat del grup parlamentari. Que jo sàpiga, que nosaltres
sapiguem nosaltres som una candidatura municipalista, no tenim cap tipus de lligam
orgànic amb el grup parlamentari CUP-Crida Constituent, cap lligam. I l‟únic que
fem en les nostres intervencions, l‟únic que fem és demanar al govern que
assumeixi, el govern d‟aquesta ciutat, que assumeixi les seves responsabilitats de
govern. Fins aquí.

SRA. ALCALDESSA
No se sent al·ludit. Molt bé, doncs passem a Ciutadans. Ai! perdó, a Convergència,
perdó. No, no, per al·lusions ja no.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25, 26, 27 i 28;
adoptant-se els següents acords:
MOCIÓ 25.- PER L’ELABORACIÓ D’UN CODI ÈTIC I DE CONDUCTA DE
L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, amb
una esmena “in voce” ja incorporada a l‟acord PRIMER, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el grau de confiança dels governs i les seves administracions és un
element clau per qualificar una societat democràtica.
Atès que les males pràctiques i la corrupció política han danyat en els darrers anys
les administracions públiques i la confiança de la ciutadania envers les institucions.
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Atès que els ciutadans esperen dels seus representants escollits en les urnes i dels
treballadors/es públics que no defraudin la confiança dipositada servint al conjunt de
la ciutadania amb equitat i administrant de forma honesta i eficaç els recursos
Atès que els ciutadans i ciutadanes demanen més participació i més transparència
en els diferents àmbits d‟actuació municipal
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ha de desenvolupar i impulsar més mesures
que millorin la confiança de totes les persones vers les institucions i els seus
representats.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ha de vetllar per garantir la integritat i l‟ètica
institucional juntament amb altres iniciatives vinculades a la transparència, l‟accés a
la informació pública i el rendiment de comptes.
Atès que el codi ètic i de conducta, té la naturalesa i la disposició normativa de
caràcter general en el compliment de la Llei 19/2014 del 29 de desembre de
transparència que en el seu article 55 punt 3 que diu “El Govern, els ens locals i
els altres organismes i institucions públiques inclosos en l‟article 3.1 han d‟elaborar
un codi de conducta de llurs alts càrrecs que concreti i desenvolupi els principis
d‟actuació a què fa referència l‟apartat 1, n‟estableixi altres d‟addicionals, si escau, i
determini les conseqüències d‟incomplir-los, sense perjudici del règim sancionador
establert per aquesta llei”.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet necessita dotar-se d‟un Codi que reculli els
principis ètics, valors i de bon govern que han de guiar més enllà de l‟estricte
compliment de la llei, la conducta dels representats polítics i dels treballadors i les
treballadores municipals especialment en les seves relacions amb la ciutadania.
Atès que aquest Codi Ètic ha de ser d‟ampli consens i per tant han de participar tots
els grups polítics, treballadors i treballadores municipals i entitats de l‟Hospitalet que
així ho considerin.
És per aquest motiu que el grup municipal d‟ERC proposa al Ple de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Que es creí una comissió formada pel govern municipal, els grups
municipals, representants de treballadors i treballadores municipals i entitats
membres del Consell de Ciutat que ho sol·licitin amb l‟objectiu de redactar un codi
ètic que tingui com a base les propostes efectuades per les diferents Associacions i
Federacions municipalistes.
SEGON.- Que el Codi Ètic sigui aprovat i d‟aplicació obligatòria com a màxim
abans d‟un any.
TERCER.- Donar trasllat d‟aquesta moció a la Federació d‟Associació de Veïns, als
consells de districte, al Consell de Ciutat i a l‟Espai de Ciutadania de l‟Hospitalet.
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MOCIÓ 26.- PER L’ADOPCIÓ D’UN PROCÉS SANCIONADOR PER
AQUELLES EMPRESES QUE INCOMPLEIXIN LA GARANTIA DE
SUBMINISTRAMENT A CIUTADANS O FAMÍLIES VULNERABLES.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ha manifestat la seva voluntat de protegir els
drets fonamentals de la ciutadania.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ha manifestat el seu suport a la llei 24/2015 de
mesures urgents per afrontar l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge i la pobresa
energètica.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet està desenvolupant i portant a terme diferents
accions per tal de donar resposta a les persones i famílies en risc d‟exclusió social.
Atès que les companyies subministradores de llum, aigua i gas han de col·laborar
amb l‟Ajuntament de l‟Hospitalet per fer front a la pobresa energètica.
Atès que, amb la voluntat de protegir els drets fonamentals dels ciutadans i
ciutadanes, el govern hauria d‟iniciar, si s‟escau, procediments per sancionar a les
companyies subministradores que incompleixin el protocol de garantia de
subministrament a persones o famílies vulnerables.
Atès que aquesta garantia està continguda a la llei 24/2015 de mesures urgents per
afrontar l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge i la pobresa energètica, concretament
a la part que no ha estat suspesa pel Tribunal Constitucional.
Atès que l‟article 6.4 de la llei 24/2015 estableix que, abans de realitzar un tall de
subministrament, les empreses subministradores tenen l‟obligació de sol·licitar un
informe als serveis socials municipals per comprovar si la persona o unitat familiar
afectada es troba en risc d‟exclusió.
Atès que la llei també estableix l‟obligació de l‟empresa a informar d‟aquest dret en
els avisos que generi per raó d‟impagament o de tall.
Atès que la relació de subministrament energètic és una relació de consum i per
tant regulada pel codi de Consum de Catalunya, que estableix infraccions per
incompliments d‟obligacions legals i recull com a infracció el fet de realitzar
pràctiques que excloguin o limitin els drets de les persones consumidores,
Atès que aquests tipus d‟infraccions es consideren com a greus i poden ser
sancionades amb multes compreses entre els 10.000 i 100.000 euros.
Vist que l‟Ajuntament de Sabadell ha iniciat un procés sancionador per
incompliments de la llei contra la pobresa energètica.
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Atès que cal un òrgan amb la participació de l‟Ajuntament, agents socials veïnals i
companyies d‟aigua, gas i llum amb l‟objectiu de ser més eficients i millorar les
actuacions per tal d‟evitar els talls de subministraments a famílies vulnerables.
El Grup Municipal d‟ERC proposa al ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents
acords:
Havent estat sotmesa la proposta d‟acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) HA ESTAT REBUTJAT EL PUNT 1 amb 17 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 8 vots a favor dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez;
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:
1. Elaborar en un termini de 3 mesos un procés sancionador per aquelles
empreses que incompleixin la garantia de subministrament a ciutadans o
famílies vulnerables.
b) HA ESTAT REBUTJAT EL PUNT 2 amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; 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:
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2. Sancionar, una vegada establert el procés sancionador, aquelles
companyies energètiques que tallin el servei sense previ avís a persones o
famílies en risc d‟exclusió social o incompleixin la llei contra la pobresa
energètica.
c) HA ESTAT REBUTJAT EL PUNT 3 amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; 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:
3. Creació d‟una comissió formada pels serveis de l‟Ajuntament implicats en la
lluita contra la pobresa energètica, un representant de cada grup municipal,
sindicats, Creu Roja, Federació d‟Associacions de Veïns de l‟Hospitalet,
companyies de gas, aigua i llum i altres entitats que es considerin adients
per tal de fer un seguiment de les polítiques contra la pobresa energètica.
d) HA ESTAT REBUTJAT EL PUNT 4 amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; 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:
4. Donar trasllat d‟aquesta moció al Consell de Ciutat, als consells de districte,
a la Federació d‟AAVV de l‟Hospitalet, a l‟Espai de Ciutadania, als grups
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parlamentaris del Parlament de Catalunya a la Federació Catalana de
Municipis, a l‟Associació Catalana de Municipis i a l‟AMI.
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 27.- MOCIÓ PER LA REBAIXA DE L’IVA EN ELS PRODUCTES
D’HIGIENE FEMENINA I ELS BOLQUERS PER A INFANTS I ADULTS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El consum de productes d'higiene íntima representa per a les dones una necessitat
primordial i regular. No obstant això, aquests articles estan gravats com a productes
de consum, la qual cosa comporta que un article sanitari indispensable per a les
dones es converteixi en un producte de luxe. Aquest fet suposa una discriminació,
ja que es tracta de productes higiènics que eviten moltes infeccions i que són
necessaris per a les dones des de l'adolescència fins a la retirada de la
menstruació, és a dir, durant un període ampli de la seva vida.
Actualment, les compreses i tampons -que no son considerats com a material
sanitari - estan gravats amb un 10% d‟IVA, fet que va en detriment del poder
adquisitiu de les consumidores i representa una discriminació econòmica i social.
En aquest sentit, tant els productes d'higiene íntima femenina com els bolquers per
a infància i adults també haurien de ser considerats productes de primera necessitat
i gravar-se un tipus d'IVA del 4%.
Les copes menstruals, compreses, tampons i salva-slips són i han de ser
considerats com a productes de primera necessitat. Ja en la darrera pujada
impositiva, al juliol de 2012, van deixar de ser considerats com a objectes de luxe,
IVA del tipus general (que pujava del 18% al 21%) a l'IVA del tipus reduït (que
pujava del 8% al 10%). Un fet que també va ser aprofitat pels fabricants d'aquests
productes així com per les distribuïdores i comercialitzadores, per apujar els preus
de venda al públic d'aquests productes de primera necessitat. Pel que fa als
bolquers, es troben dins la categoria de cosmètics i productes d'higiene personal, i
actualment estan gravats amb un 21% d‟IVA. Els bolquers tant pels infants com per
adults són un producte de primera necessitat que tenen un impacte important en
l'economia de les famílies.
La rebaixa del tipus impositiu a aquests productes és una reivindicació històrica tant
de la societat com de les forces polítiques. No obstant això, una Directiva Europea
impedia aplicar l'IVA reduït. Finalment, i després de moltes demandes, la Comissió
Europea pretén reformar l'IVA i permetre que els Estats puguin aplicar la taxa que
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considerin als productes, com es demostra del pla d'acció per reformar aquest
impost (COM (2016) 148 / F1). En aquest pla d'acció, la mateixa Comissió Europea
reconeix que si bé les mesures de fiscalitat en el marc comunitari necessiten ser
aprovades per unanimitat, és imprescindible que el tipus impositiu d'aquests
productes sigui harmonitzat.
Donada la clara evidència que aquest tipus de productes han de passar a ser
considerats com a productes de primera necessitat, així com les iniciatives
comunitàries encaminades a harmonitzar el tipus impositiu d‟aquest tipus de
productes, és oportú, per tant, defensar un IVA superreduït per a les mateixes.
El Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple l‟adopció
dels següents acords:
PRIMER. Instar al Govern espanyol a:
a. Defensar davant la Comissió Europea la capacitat dels Estats per establir
tipus de reduïts o superreduïts d'IVA per als productes de primera
necessitat.
b. Reconèixer, quan la Unió Europea ho permeti, la rebaixa al 4% de l'Impost
de Valor Afegit en els productes d'higiene íntima femenina més necessaris
(compreses, tampons, copes menstruals i salva-slips) i bolquers absorbents
per a infància i adults.
SEGON. Trametre aquest acord al Govern espanyol, als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats, als grups del Parlament europeu, a la Conselleria de Salut
de la Generalitat de Catalunya i al Consell de Ciutat.

MOCIÓ 28.- PER LA CREACIÓ D'UN PROCÉS PARTICIPATIU QUE MILLORI
L'ACTUAL REGLAMENT DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA DE L'HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb unes esmenes “in
voce” incorporades a la seva part dispositiva, i sotmesa a votació s'aprova amb 23
vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. 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
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Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

Atès que tenim una ciutadania més exigent que reclama més democràcia i més
participació en els diferents àmbits de participació ciutadana.
Atès que les noves tecnologies estan canviant el marc de relació de les
administracions amb la ciutadania.
Atès que els principals elements de canvi social i polític ens obliguen a repensar la
participació ciutadana.
Atès que la ciutadania reclama més participació en el disseny, desenvolupament,
execució i seguiment de les diferents actuacions municipals.
Atès que la participació ha de ser un dels motors en les relacions entre l‟Ajuntament
i la ciutadania.
Atès que hem de ser capaços de donar a la ciutadania els instruments necessaris
perquè es pugui implicar en el disseny de la ciutat com un actor actiu en la
formulació de propostes i iniciatives així com en la presa de decisions.
Atès que cal promoure una participació ciutadana amb incidència real i que
empoderi als veïns i veïnes.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet va aprovar un Reglament de Participació
Ciutadana l‟any 2013
Atès que aquest reglament ha significat un pas per promoure la participació en la
nostra ciutat però que continua sent insuficient.
Atès que moltes entitats, associacions i persones han manifestat la necessitat de
modificar el reglament amb l‟objectiu de millorar la participació.
Atès que tots els grups polítics de l‟Hospitalet han manifestat d‟ençà la primera
Junta de Portaveus celebrada el juny el del 2015 la necessitat de reformar el ROM i
el Reglament de Participació Ciutadana.
Atès que durant aquest any el govern de la Ciutat no ha convocat cap trobada per
posar en marxa els mecanismes necessaris per modificar el ROM i el Reglament de
Participació ciutadana tai com s‟havia acordat.
El grup Municipal d‟ERC demana al ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
1. Encarregar a la Comissió Permanent del Consell de Ciutat, on es troben
representants d‟entitats i grups polítics municipals, que elabori un informe sobre
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les propostes de millora del Reglament de Participació de l'Hospitalet, en el
termini màxim d‟un any.
2. Demanar a la Diputació de Barcelona que assessori tècnicament a la Comissió
Permanent del Consell de Ciutat, en l‟elaboració d‟aquest informe.
3. Donar trasllat d‟aquesta moció al Consell de Ciutat, a totes les entitats de
l'Hospitalet, als consells de districte i a la Federació d‟AAVV de l‟Hospitalet.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 29, 30 i 31, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí. Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Abans d‟entrar amb les tres mocions, amb l‟última amb la recollida selectiva, he
proposat abans a la junta de portaveus una modificació dels acords i els he lliurat
un full amb aquests canvis i amb aquestes modificacions i el que en tot cas saber si
per part de.. ho acceptaran. Val, val. Sí. Però vull dir tothom està assabentat
tothom.. val, val.
En quant a la moció per millorar l‟accessibilitat i la connexió del Barri Sanfeliu,
després de diverses reunions i escoltant els veïns i veïnes del Barri de Sanfeliu i en
el seu moment vam tenir també el tema d‟una moció conjunta pel tema de
l‟increment de les freqüències de pas dels autobusos, també vam veure com a una
reivindicació era la instal·lació d‟un ascensor. Un cop hem vist que hi havia l‟estudi i
la valoració final per part de l‟ajuntament, el que demanem en aquesta moció és
que la instal·lació de l‟ascensor sigui una prioritat en aquest mandat, en el tema de
les inversions d‟aquest mandat i poder executar l‟obra el més aviat possible.
En quant a la moció per a la creació d‟un reglament de consultes populars no
referendàries a la ciutat de L‟Hospitalet, la llei de consultes elaborada pel Parlament
de Catalunya va ser una gran font de controvèrsies entre els partits i moltes de les
utilitats que desplegava quedaven apartades pel conflicte sobre la consulta del 9N.
Una de les parts de la llei desenvolupa la capacitat dels ens locals de realitzar
consultes populars no referendàries i aquesta part no va ser suspesa pel Tribunal
Constitucional.
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En el darrer ple del mes de maig, alguns partits van presentar una moció conjunta
per tal de realitzar una consulta a la ciutadania de L‟Hospitalet. Nosaltres, com no
pot ser d‟una altre forma, estem completament a favor de que la ciutadania pugui
ser consultada per decidir sobre temes que afectin la ciutat de forma considerable.
El que no acabem de veure clar és que les consultes puguin estar promogudes de
forma imparcial i sense tots els requisits legals i de transparència necessaris.
Per aquests motiu, i com ja vam anunciar en el darrer ple, presentem aquesta
moció per elaborar un reglament perquè la ciutat de L‟Hospitalet pugui realitzar
consultes populars no referendàries amb totes les garanties. Amb el
desenvolupament d‟aquest reglament, podem fer de l‟Hospitalet una ciutat més
participativa on els seus habitants puguin decidir sobre els aspectes importants de
la seva ciutat.
I en quant a la moció per realitzar una recollida selectiva dels residus als petits
comerços de la ciutat, el malestar de la ciutadania amb la neteja general de la ciutat
és notable i si tenim en compte les reclamacions que rebem de forma continuada.
En aquest cas, la moció també deriva d‟unes peticions de diferents botiguers que
ens reclamaven una solució per la recollida de residus orgànics, ja que eren
conscients dels inconvenients de compartir els contenidors amb la resta de veïns i
veïnes dels barris. Aquests, se li havien queixat en més d‟una ocasió per les olors
generades per la matèria orgànica que el seu establiment dipositava en el
contenidor.
Llavors, vam observar com el problema no només era la recollida de matèria
orgànica, sinó també la resta de residus de recollida selectiva. En diferents barris de
la ciutat, on coincideix una alta densitat de població i una gran quantitat de petits
establiments, els contenidors de reciclatge moltes vegades no donen a l‟abast. Els
petits comerciants, però, no tenen cap altre remei que continuar fent servir els
mateixos contenidors que els veïns i veïnes, mirant de mantenir una bona relació
amb els que, al cap i a la fi, resulten ser els seus propis clients.
Amb aquesta moció, proposem una sèrie de mesures per evitar aquests petits
conflictes, tant per la convivència com per la millora de la neteja i la imatge de la
ciutat, per tant, us demanem el vostre vot favorable.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies. Respecte a la moció per millorar l‟accessibilitat i la connexió del Barri
Sanfeliu, és una reivindicació dels veïns que porta molt de temps. Per part del
govern ja s‟ha fet un projecte al respecte. S‟ha parlat amb ells o sigui que votem a
favor, voto a favor d‟aquesta moció.
Respecte a la moció sobre la creació d‟un reglament de consultes populars no
referendàries, la llei de consultes no referendàries ja marca com serà el cens, per
quines coses s‟utilitza o sigui al final és com fer un reglament sobre les eleccions
perquè ja hi ha una llei que ho regula. O sigui ja tenim l‟eina, només hem de
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convocar-la. No entenc perquè hem de fer una reglamentació de consultes no
referendàries de L‟Hospitalet quan ja n‟hi ha llei que la marqui. Després parlem.
I respecte a la moció per realitzar una recollida selectiva dels residus, doncs a favor.

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de la 29, en contra de la 30 i a favor de la 31.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de la 29 per millorar l‟accessibilitat i la connexió del Barri Sanfeliu.
Votem a favor de la proposta que fa la moció de fer l‟estudi per la instal·lació d‟un
ascensor entre el carrer Aviació i el carrer Miquel Peiró i Victorí.
De tota manera pensem que cal fer tot un pla per la millora de les comunicacions
del barri de Sanfeliu amb el conjunt de la ciutat i al mateix temps, potser també
treballar per una descentralització efectiva de l‟administració municipal donant més
protagonisme als barris reals, per damunt de la divisió més o menys artificial en
districtes. La construcció d‟aquest ascensor pot millorar les condicions de vida i de
mobilitat de persones del barri, però cal començar a treballar el tema de la mobilitat
amb més profunditat.
En relació al reglament de consultes populars no referendàries, des de la CUPPoble Actiu estem a favor de la Llei 10/2014, de 26 de setembre, de consultes
populars no referendàries i altres formes de participació ciutadana. Amb el ben
entès que es tracta d‟anar construint eines per avançar. Creiem que aquesta moció
presentada pel grup municipal de CiU es basa en aquesta Llei.
Votarem a favor de la moció. Creiem que entre no tenir reconegut cap mecanisme
de participació ciutadana, més enllà d‟un reglament de participació ciutadana, en el
nostre entendre, obsolet, o començar a construir eines que, si més no, reconeixen
el dret a la participació directa dels ciutadans i ciutadanes en les polítiques
públiques, aquesta 2na proposta ja és un primer pas cap a la democràcia directa.
També volem recordar, recordar-li en aquest cas a Convergència, que a nivell
parlamentari, el grup parlamentari de CiU va donar ordres des de la Conselleria
d‟Interior als Mossos d‟Esquadra de retirar les urnes el 25 de maig de 2014, per
aturar una iniciativa popular com la desenvolupada per les impulsors del
Multireferèndum, també en aquesta ciutat.
En relació a la 31 i com que s‟ha canviat el redactat intentarem no... l‟argumentari
que portàvem preparat anava en relació al redactat original. Intentarem que contesti
o que argumenti en funció del argumentari també de l‟actual, del que ara ens ha
presentat o que ens ha presentat abans en la junta de portaveus.
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Nosaltres votarem a favor d‟aquesta proposta però voldríem fer algunes
consideracions. Creiem que existeix una ordenança vigent des del 2013, que regula
ja la recollida manual d'escombraries a locals i comerços, però només a la zona
dels polígons. I defineix uns preus públics o taxes d‟aquesta recollida. La recollida
manual d'escombraries provinents d'indústries, comerços i activitats professionals
derivades de les activitats industrials o comercials. Es tracta d‟un servei diari, de
dilluns a dissabte, a les zones industrials de la carretera del Mig, Gran Via Sud i
Polígon Pedrosa.
Aquesta recollida selectiva inclou: Es consideren escombraries els residus que, per
llur naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus domèstics: deixalles
d‟alimentació, papers d‟oficina, restes de la neteja normal de local. S‟exclouen del
concepte els residus industrials, runa d‟obres, detritus humans, matèries i materials
contaminants, corrosius o perillosos, residus especials. S‟entén per residu industrial,
qualsevol material resultant d‟un procés de fabricació, de transformació, d‟utilització,
de consum o de neteja.
Tenint en compte la informació també traslladada pel regidor de l‟àrea competent, a
la reunió amb tots els grups municipals sobre aquest tema i d‟altres vinculats a la
neteja municipal i també a la recollida de residus, ens comentaven que el
desbordament dels contenidors a les zones comercials de la ciutat, evidencia una
manca de planificació per part d‟aquest servei municipal, de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet. Creiem que és imprescindible corresponsabilitzar als comerços, i aquí
hi ha alguna proposta en aquest sentit, a la gestió dels seus residus. És necessari
adaptar, també per a nosaltres, els horaris de recollida selectiva als horaris
comercials.
És especialment crítica la situació de la recollida de residus orgànics, ens
explicaven que no arribem en aquesta ciutat a la mitjana, sobretot a la zona Nord,
que la AMB ens demanda. A les zones comercials on hi ha negocis com ara
fruiteries, peixateries o alimentació en general, es podrien, segurament, recollir de
forma directa i selectiva aquest tipus de residus amb la normativa que esmentàvem
al principi. Les campanyes de conscienciació a comerciants ajudarien a combatre i
aturar els rumors racistes que existeixen, sobre les pràctiques dels comerciants
d'altres cultures en aquesta ciutat. Són principalment aquests comerciants, que és
el que diu aquest rumors sobre aquests tipus de comerciants, són principalment
aquests comerciants els/les que passen de reciclar. Bé segurament amb aquestes
campanyes podríem combatre i intentar aturar aquest tipus de rumors. Gràcies.
Votem a favor les tres.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Sobre la moció de l‟ascensor al barri de Sanfeliu, el nostre grup municipal volia
fer una pregunta sobre aquest tema a l‟equip de govern. En el seu moment després
d‟una visita al Barri de Sanfeliu i recollint també les demandes que havia fet
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l‟associació de veïns d‟aquest barri. Entenem doncs que aquesta valoració l‟estudi
ja s‟ha fet i crec que també doncs aquesta proposta doncs incorporava el pla
d‟inversions que s‟ha d‟aprovar en els propers mesos.
Sobre el tema de la creació d‟un reglament de consultes populars nosaltres també
votarem a favor. És important aprofundir en la participació ciutadana i sobretot en
aquests aspectes importants en l‟àmbit de la nostra ciutat.
I respecte a la millora de la recollida selectiva dels comerços, en primer lloc voldria
aprofitar per agrair al regidor Pepe Castro per la reunió que ens va fer pel tema, per
explicar-nos el tema de la neteja. Aquest tema de la recollida selectiva de comerços
doncs ja va sortir en la mateixa reunió i nosaltres esperem doncs que aquest punt
negre que tenim per dir-ho d‟alguna manera doncs es solucioni tal com ens va
expressar el mateix regidor.
Hi votarem favorablement a les tres mocions.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Bueno lo primero aclarar después del coloquio último que ha salido el tema
de los desahucios que el gobierno del PP hizo una ley de desahucios en el 2013
que evitó y que ha evitado miles de desahucios en toda España. No es cierto que
se haya legislado sobre eso. Si quiere se la paso.
Respecto a las mociones, a la 29 obviamente vamos a votar a favor. Sanfeliu es
una zona con problemas importantes de movilidad y todos los proyectos que vayan
para solucionarlas o paliarlos en buena medida pues votaremos a favor.
Respecto al reglamento de consultas pues aquí no votaremos a favor. Aquí no
votaremos a favor porqué efectivamente creemos que el reglamento de consultas
es cierto que actualmente el reglamento de participación ciudadana de L‟Hospitalet
no está convenientemente desarrollado pero ya está desarrollado en una ley. En
una ley que como saben tampoco nos gusta porqué de entrada fue una ley para
justificar con la excusa de dar la voz al pueblo, pues justificar un acto ilegal. O
vulnerar la ley. Y no nos gusta que se utilice al pueblo para vulnerar la ley. También
quiero que quede clara nuestra posición y que mantenemos siempre que es que la
mayor participación ciudadana a nivel local son las elecciones municipales. Y
tampoco se puede sustraer de este pleno la responsabilidad de tomar las
decisiones que le corresponden en base a esa legitimidad. Que esa sí que la dan
las urnas. Y no ninguna entidad. Por tanto votaremos que no.
Y a la tercera votaremos que sí. Efectivamente parte o parte del estudio de las
mejoras pues ya se nos presentó la pasada semana y si el equipo de gobierno las
lleva a cabo pues seguramente y con éxito pues seguramente pues tendremos
contenedores en los que evitaremos la imagen que últimamente tiene sobre todo a
ciertas horas ya de la tarde/noche.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Sobre la moció per millorar l‟accessibilitat i la connexió del Barri Sanfeliu, este
grupo municipal trabaja de hace tiempo y primero, felicitar a los vecinos y vecinas.
Aquí hay varios miembros de la asociación de vecinos de Sanfeliu, que pleno tras
pleno están aquí como ejemplo de participación ciudadana y de observancia de los
derechos de sus vecinos de su barrio. Vaya ese saludo primero.
Segundo. Este grupo municipal acompaña estas reivindicaciones históricas del
barrio de Sanfeliu. Hicimos una pregunta en marzo de este año para concretar un
poquito las inversiones y hubo una respuesta ya por parte del área de urbanismo en
la cual se nos respondía que se había elaborado un estudio previo de viabilidad de
la instalación del ascensor para facilitar la movilidad de las personas. Esta
información la trasladamos a la asociación de vecinos. Entendemos que hay, bueno
información al respecto y que este proyecto está adelante. Va adelante. Por tanto,
votamos a favor de la moción.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecto a las consultas, nosotros votaremos a favor. Consideramos que una
consulta ciudadana siempre es una oportunidad digamos para fomentar la
participación de los vecinos y vecinas, de implicarse, de informarse sobre diferentes
aspectos y situaciones de su ciudad. Nosotros no entendemos la democracia
solamente con ir a una urna y depositar un voto, sino que ha de ser una democracia
activa desde la base y evidentemente construir democracia cada día. Y eso se hace
justamente con unos vecinos y vecinas muy bien informados y que estén muy al
tanto de todo lo que pasa en su ciudad. Por lo tanto, votaremos a favor de esta
moción.
Y sobre el tema de la recogida selectiva también votaremos a favor. Nos generó,
digamos después de la reunión que tuvimos con el Sr. Pepe Castro que nos estuvo
explicando un poco todo el tema de residuos, nos generó alguna inquietud pero
esta moción la recoge por lo tanto también votaremos a favor de la misma.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno respecto a la 29, pues sin más debate ya se han dado suficientes
argumentos, vamos a votar a favor.
La 31 también obviamente, y la 30 vamos a votar a favor porqué a pesar de lo que
se dice nosotros Ciudadanos somos demócratas y no nos importa que la gente
vote, al contrario, creemos que la manifestación en las urnas siempre es buena. Lo
que pasa es que esta la vamos a votar a favor porqué cumple la ley, porqué no está
fuera de la constitución, porqué no pretende romper nada, porqué no pretende
desunir, porqué es algo que entendemos nosotros que tiene buen fin.
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Evidentemente eso quiere decir que nosotros no estamos en contra de las urnas.
Estamos en contra de las urnas que pretenden romper, dividir y hacer
enfrentamientos entre los propios conciudadanos.
De manera que, fíjense como nosotros no le tenemos ningún miedo a las urnas. De
hecho ayer hemos estado votando y vamos a votar si Dios no lo remedia pronto
otra vez aquí, por qué veo que la cosa va por el camino y no sé. En cualquier caso
que quede claro que estamos a favor de que se pongan urnas pero siempre dentro
de la legalidad. Que no cualquiera salga por ahí diciendo, esto mañana lo que diga
la ley de leyes, la constitución no vale, aquí ponemos una urna y vale lo que
digamos nosotros. Aquí sí esta es buena. Estamos a favor.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí. Gràcies alcaldessa. Sobre la moció 29 votarem a favor. Aprofitem per saludar
els membres de la junta directiva de l‟associació de veïns que avui ens
acompanyen. Ells van plantejar ja fa anys aquesta problemàtica d‟accessibilitat al
barri de mobilitat i efectivament amb l‟ampliació del parc de Can Buxeres van tenir
l‟encert de plantejar una solució més viable de la que s‟havia comentat amb
anterioritat, que és la solució de connectar el carrer Miquel Peiró amb el carrer
Aviació a través de la nova zona que s‟ha obert del parc de Can Buxeres.
Com ja s‟ha dit en el plenari, els equips tècnics van redactar una memòria valorada.
Aquesta memòria té en compte doncs un ascensor que ha de superar uns 10
metres de desnivell i que està pressupostat aproximadament en 400.000 €. El sr.
Monrós és coneixedor de que aquesta partida estarà imputada en el pla d‟inversió
municipal que estem treballant i per tant el més lògic és que en aquest mandat
Sanfeliu disposi d‟aquest element, de l‟ascensor, que els hi millorarà notablement la
qualitat de vida, en especial a les persones que tenen mobilitat reduïda i per tant
des d‟aquí agrair a l‟Associació de Veïns el seu treball, perquè també van tenir la
deferència d‟enviar-li a cada grup municipal les seves propostes, entre elles
aquesta mateixa de l‟ascensor.
I respecte a la moció 31, de la recollida selectiva de residus en comerços de la
ciutat, votarem també favorablement. Agraïm al Sr. Monrós que hagi fet, doncs hagi
adoptat algunes de les esmenes que li hem proposat i la idea és tal i com diu el nou
redactat de la moció, estudiar doncs la situació de la recollida selectiva en els
comerços de la ciutat. Van tenir ocasió de comentar aquesta qüestió al llarg de la
reunió que vam mantenir fa uns dies amb els grups municipals. Jo el que sí que vull
agrair especialment l‟interès i en fi l‟atenció que van prestar en l‟informe que vàrem
presentar. Estem oberts a qualsevol altra consulta, comentari, proposta, que vostès
entenguin que és necessària per millorar aquest objectiu de tots, que és tenir una
ciutat més neta.
I en concret amb el tema de la recollida selectiva de residus, si vostès recorden
tenim pendent fer una campanya informativa en torn als comerços en especial als
comerços que treballen amb molta matèria orgànica, que són el nostre principal
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objectiu. Abans ho deia amb tota la raó, el Sr. Christian Gimenez, tenim un
problema notable de selecció de residus en especial de l‟orgànica i de l‟orgànica
procedent d‟aquest tipus de comerços, per tant, hem de fer molta pedagogia i a més
a més d‟aquesta pedagogia hem d‟intentar posar instruments que siguin útils,
estudiar aquests instruments, que siguin útils perquè aquesta recollida sigui eficient
i eficaç. Hi ha marge de millora, ho sabem. Estem treballant des del govern
municipal en això i per tant en els propers mesos posarem en marxa tant l‟estudi
com aquests primers instruments de millora d‟aquesta recollida.
També els hi anunciem una qüestió que ja vàrem anticipar a la reunió que és que
volem implementar un programa, especialment a les escoles, de recollida de
matèria orgànica perquè fins ara aquelles escoles que tenen menjador escolar
doncs tenen dificultats. Hem proposat una prova pilot que començarem el mes de
setembre i que anirem ampliant al conjunt, si és possible, de totes aquelles escoles,
amb el suport de l‟àrea d‟educació, que tenen menjador per tal de que primer
puguem recollir més matèria orgànica que té una alta puresa en aquest sentit i
segon puguem fer també pedagogia entre els nois i noies. Aquesta pedagogia és
molt eficaç també després al domicili de cadascú perquè quan hi ha hàbits adquirits
doncs tot és més fàcil malgrat que moltes vegades les condicions que tenim en els
habitatges sobretot per la seva dimensió, no ajuden a que puguem fer una selectiva
eficaç. Però en tot cas és important educar en els hàbits i en aquest sentit
plantejarem el mes de setembre aquesta prova pilot a diferents escoles.
Insisteixo, agrair al Sr. Monrós que hagi doncs adoptat aquest plantejament que li
hem fet i també a tots els grups l‟interès en el tema de la millora de la neteja. Moltes
gràcies.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí. Respecte a la moció número 30. Una mica remarcar que la llei catalana de
consultes populars és prou profusa en el seu articulat, per tant jo crec que no fa
falta. Per tant hi votarem en contra. Igualment creiem que la a moció 28 s‟ha deixat
l‟espai obert doncs per a fer aportacions en aquest sentit. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si hi ha alguna intervenció més. Sinó quedarien aprovades. Queda la
número 30. Queda rebutjada la 30. Molt bé. Doncs quedaria aprovada la número 29
i la número 31. Passaríem a la CUP-PA.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29, 30 i 31; adoptantse els següents acords:
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MOCIÓ 29.SANFELIU.

PER MILLORAR L’ACCESSIBILITAT I CONNEXIÓ DEL BARRI DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada a la seva part expositiva, 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:
Donat que, en una de les nostres reunions amb l‟associació de veïns i veïnes del
barri de Sanfeliu van fer-nos arribar les seves peticions per poder-les traslladar al
govern d‟aquest consistori.
Donat que, entre les peticions de millora del barri que ens van fer els veïns, moltes
estaven relacionades amb problemes de mobilitat a causa dels elevats desnivells
que presenta el barri i la seva deficient connexió amb la resta de la nostra ciutat.

Donat que, al ple de març ja es va presentar la problemàtica de la connexió amb
transport públic d‟aquest barri, mitjançant una moció conjunta de la qual nosaltres
formàvem part.
Atès que, Sanfeliu és un barri amb una proporció de població més petita respecte a
d‟altres i que està allunyat de la resta de la ciutat, moltes de les gestions les han de
continuar realitzant al centre de l‟Hospitalet.
Atès que, una millora de la interconnexió d‟aquest barri amb la resta de l‟Hospitalet
afavoriria el dia a dia dels veïns de Sanfeliu i els faria partícips de la vida quotidiana
de la ciutat.
Donat que, s‟ha informat sobre l‟estudi de viabilitat per la instal·lació d‟un ascensor
entre els carrers Aviació i Miquel Peiró i Victori, per connectar amb l‟avinguda Josep
Tarradellas.
Per tots aquests motius, el grup Municipal de Convergència proposa al Ple de
L‟Ajuntament de l‟Hospitalet l'adopció dels següents acords:
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PRIMER.- Incloure en el pla d‟inversions d‟aquest mandat la instal·lació de
l‟ascensor entre els carrers Aviació i Miquel Peiró i Victori i cobrir així el gran
desnivell existent entre ambdós carrers.
SEGON.- Donar trasllat d‟aquesta moció a l‟associació de veïns i veïnes del barri de
Sanfeliu, al Consell de Districte I i a totes les entitats de la ciutat.
MOCIÓ 30.- PER LA CREACIÓ D’UN REGLAMENT DE CONSULTES
POPULARS NO REFRENDARIES A LA CIUTAT DE L’HOSPITALET.
Ha estat rebutjada amb 16 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i 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-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en
el moment de la votació.
MOCIÓ 31.- PER REALITZAR UNA RECOLLIDA SELECTIVA DELS RESIDUS
ALS PETITS COMERÇOS DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Atesa la gran varietat i tipologia que conforma el teixit comercial de l‟Hospitalet, de
la que se‟n deriven diferents necessitats i requeriments en relació a la recollida dels
residus generats per la pròpia activitat comercial.
Atès que cal continuar impulsant polítiques que aprofundeixin en millorar l‟eficiència
del sistema de recollida de residus municipals i resolgui els conflictes que es poden
produir per l‟ús compartit dels contenidors de la via pública entre els residus
domiciliaris i els comercials.
Atès que aquestes situacions deriven eventualment en desbordaments i dipòsits
d‟escombreries sobre les voreres.
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Atès que cal tenir especial cura en garantir una correcta recollida dels residus
orgànics, més concretament en els períodes de l‟any on fa més calor i s‟accelera el
procés de descomposició de les restes orgàniques.
Atès que d‟acord amb la normativa de residus vigent a Catalunya, aquells comerços
que es puguin acollir a l‟exempció del pagament de la taxa municipal de residus han
de disposar obligatòriament d‟un Pla de Residus propi i han de disposar d‟un Gestor
de Residus.
Atès que el compliment d‟aquesta prescripció legal garanteix un adequat equilibri
entre els residus derivats del petit productor i els residus domiciliaris, podent
compartir ambdós la xarxa de contenidors de la via pública.
Per tots aquests motius, el grup Municipal de Convergència proposa al Ple de
L‟Ajuntament de l‟Hospitalet l'adopció dels següents acords:
PRIMER.- Impulsar una campanya informativa dirigida als comerciants de la ciutat
sobre l‟ús responsable dels contenidors de recollida de residus, així com sobre el
marc legislatiu vigent a Catalunya en relació a les obligacions dels grans productors
de residus comercials i la necessitat que aquests disposin d‟un Pla i un Gestor de
Residus propi.
SEGON.- Realitzar un estudi complementari sobre les necessitats actuals del teixit
comercial de la ciutat en matèria de recollida de residus, als efectes de poder
millorar l‟eficiència de l‟actual sistema i implementar les accions que s‟escaiguin.
TERCER.- Donar trasllat als consells de districte i a les associacions de
comerciants de la ciutat.

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, número 32, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Des del grup municipal CUP-PA donem suport al Manifest de la plataforma PLEEC,
Plataforma per una Educació en Economia Crítica: EDUQUEM EN UNA
ECONOMIA CRÍTICA I PLURAL, i presentem aquesta moció arrel del suport a
aquest manifest.
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Eduquem en una economia crítica i plural Fora l‟EFEC dels centres educatius. L‟any
2013 el Departament d‟Ensenyament va signar un conveni de col·laboració per
posar en marxa un partenariat públic-privat (Generalitat de Catalunya, Institut
d‟Estudis Financers i BBVA, CaixaBank, Banc Sabadell, Santander i Caixa
Enginyers, amb el suport del Col·legi d‟Economistes de Catalunya i la European
Financial Planning Association, i fer arribar, de forma gratuïta, l‟Educació Financera
a tots els centres educatius.
Aquest conveni es diu EFEC, Educació Financera a les Escoles de Catalunya, i
compta amb una borsa de voluntaris, treballadors/es de bancs i caixes, ara de
banca, jubilats entre d‟altres, que ofereixen un curs sobre la gestió dels
pressupostos personals, la planificació financera i l‟estalvi a llarg termini i com
endeutar-se amb seny amb productes de crèdit.
Aquest programa, que ha tingut molta difusió per part dels mitjans de comunicació i
del Departament d‟Ensenyament, és presentat com una oportunitat per a que
l‟alumnat conegui els termes més comuns sobre finances i consum “intel·ligent”.
Enguany, un 25% dels centres escolars de tot Catalunya ja han realitzat aquests
cursos i la intenció és fer-los extensius a la resta de centres per tal que quedi
consolidat en el currículum i en la pràctica educativa.
Però, lluny de la propaganda i la retòrica amb què s‟ofereixen aquests tallers, les
persones que els imparteixen presenten el consum i l‟endeutament com a pauta de
comportament desitjable i el sistema capitalista com l‟únic model econòmic
possible, deixant de banda la pluralitat i el pensament crític imprescindible en tot
procés educatiu i de desenvolupament personal.
El fet que el Departament d‟Ensenyament promogui la presència d‟aquestes entitats
financeres a les aules (algunes d‟elles rescatades amb diners públics), legitima el
seu relat sobre les causes de la crisi, alliberant-les de tota responsabilitat i
culpabilitzant les famílies de sobre endeutament irresponsable.
Les entitats, plataformes, associacions i sindicats sotasignants considerem que
l‟educació sostinguda amb fons públics no es pot alinear amb el discurs de les
entitats financeres que han estat un dels elements responsables de la crisi.
Per aquest motiu, fem una crida als centres educatius de Catalunya a que no
sol·licitin aquesta formació de mans de la banca. Reclamem també al Departament
d‟Ensenyament que finalitzi el conveni signat amb l‟Institut d‟Estudis Financers i
aposti per un altre tipus d‟educació financera i d‟aprenentatges més socials. Creiem
que les perspectives de l‟economia crítica, la solidària, la feminista i l‟ecològica
haurien de ser integrades en el currículum oficial i ser impartides pel professorat del
Departament d‟Ensenyament.
Per tot això, també ens hem constituït com a plataforma PLEEC (Plataforma per
una educació en economia crítica) i hem decidit impulsar la campanya conjunta
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“Eduquem en una economia crítica i plural”, per denunciar i fer conèixer la realitat
d‟aquest conveni, amb l‟objectiu final de fer fora els bancs dels centres educatius.
Des d‟avui ens posem a caminar i no ens aturarem fins aconseguir-ho. Avui mateix
hi havia una mobilització davant de l‟Institut d‟Estudis Financers promoguda per
aquesta plataforma i amb el lema d‟aquest mateix manifest. És veritat que existeix
una necessitat d'adquirir capacitats econòmiques i financeres com a autodefensa
davant d‟un sector que ha abusat del poder i de la confiança, aprofitant el
desconeixement de la ciutadania sobre certes qüestions.
La crisi econòmica va ser l'origen, precisament, d'aquest programa, segons els seus
impulsors, i la crisi ha estat la que ha evidenciat les males praxis i contractes
abusius de les entitats bancàries. Les administracions no han frenat aquestes
agressions als usuaris/es de la banca. Només cal recordar les participacions
preferents, la sortida a borsa de Bankia, els desnonaments sense alternativa
habitacional, ni dació en pagament, etc.
El programa EFEC suposa un nou premi a qui ha estat el causant principal de la
fallida econòmica de milers de famílies i llars, permetent que aquestes empreses
privades que han mirat només pels seus interessos i que han estat afavorides amb
recursos públics, des del Banc Central Europeu per fer viable la seva capitalització,
entrin a les escoles públiques per la porta gran.
El programa està íntegrament finançat per bancs com La Caixa, Banc Sabadell,
BBVA, Banc Santander i l'Institut Català de Finances. Més del 70% dels
voluntaris/es del programa, són treballadors en actiu a la banca, el 20-25% són
jubilats/des de la banca i la resta són treballadors aturats/aturades, o d'altres
organitzacions com el col·legi d'economistes, etc.
Els voluntaris/es, en actiu, que realitzen el programa, ho fan en horari laboral i per
tant com a jornada remunerada. És una tasca més, dins de la seva feina? Aquests
voluntaris no són neutrals en el seu plantejament, ja que el contingut del programa
està orientat a les recomanacions de l'OCDE, com especifica el propi Institut
d'Estudis Financers que l‟organitza, la qual cosa ja implica una visió concreta i
neoliberal de l'economia.
El programa presenta el consum i l‟endeutament com a pauta de comportament
desitjable i el sistema capitalista com l‟únic model econòmic possible, deixant de
banda la pluralitat i el pensament crític imprescindible en tot procés educatiu i de
desenvolupament personal.
L‟IEF afirma que no hi ha cabuda a la ideologia en aquests programes, però
plantejar com a normalitzat la contractació de productes bancaris o el crèdit com a
eina per organitzar l'economia familiar/vital és en sí mateix un plantejament
neoliberal de l'economia. Perquè no s'inclouen sinó d‟altres conceptes com
l'autogestió o les possibilitats que obriria una banca pública?
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Els/les voluntaris/es han estat o són subjectes directes o indirectes de les males
praxis, bé per obediència cega a les ordres dels seus superiors, bé pel propi
desconeixement dels productes més complicats. Però al cap i a la fi, són
responsables, aquests voluntaris i voluntàries de las conseqüències del seus actes.
Aquest programa per acabar suposa:


Obrir la porta de les escoles públiques o que reben fons públics, a empreses
privades amb interessos concrets i lucratius:



Bé per netejar la seva imatge (Suposa aportar els recursos públics perquè
bancs i caixes redimeixin les seves males praxis, millorin la percepció social
sobre ells i puguin sumar punts en la seva responsabilitat social corporativa)



Bé per transmetre una visió sobre les finances i l'economia, amb un clar biaix
interessat i amb un enorme conflicte d'interessos.

Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. Sé que hi ha hagut una informació sobre aquesta moció que s‟ha donat
als grups polítics d‟aquest ajuntament. Els regidors no adscrits no n‟han tingut
accés quan entenem que no tenim prou eines per valorar d‟una forma objectiva els
acords d‟aquesta moció i farem una abstenció.

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Abstenció.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En contra.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Nosaltres votarem en contra. Aquest programa permet precisament als alumnes ferse plenament autònoms i crítics, a defensar els consumidors davant dels productes
financers i en aquest programa s‟ensenyen també les característiques de les
finances socialment responsables.
Es pretén capacitar els alumnes i atorgar coneixements respecte a aquest món
financer que moltes vegades els hi dóna eines també per enfrontar-s‟hi. És un
programa que està supervisat plenament per un comitè assessor format per
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docents escolars, tècnics del departament d‟ensenyament, formadors del programa,
etc. El contingut dels tallers també contempla finances socialment responsables,
com he dit abans, i s‟ha creat també un grup de treball de finances ètiques.

I respecte a la valoració que fan els propis centres, el 84 % dels centres opinen que
aporta molt valor afegit, el 90 % opina que ha estat molt positiu per als alumnes, el
80 % dels centres valora els materials amb notable o excel·lent i el 65 % dels
alumnes posa un notable o excel·lent al programa i el 94 % del professorat, el 94 %,
considera molt important que imparteixi el taller un voluntari del sector financer.

Per tant, nosaltres estem en contra del plantejament que es fa en aquesta moció i
per tant votarem en contra.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
En contra también.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres votarem a favor d‟aquesta moció. Donem suport a aquest manifest:
Eduquem en una economia crítica i plural, que han signat diferents entitats i que
aposten, com diu el manifest, per l‟economia de bé comú i no per l‟economia lligada
als valors de competitivitat i del pensament únic.
Sobretot, apostem que l‟educació pública als centre públics estigui al servei de les
persones, d‟allò públic, del consum responsable, del cooperativisme i no apostem
per afavorir l‟economia lligada a les grans empreses, a l‟explotació i al benefici
sense escrúpols. L‟educació pública ha d‟afavorir a construir ciutadans i ciutadanes
crítics amb el seu entorn i en el món on viuen i programes com els de l‟ EFEC ajuda
a crear una sola opinió sobre el món en el que vivim. Aquest no és el objectiu de
l‟educació pública en la que creiem i per la que lluitem nosaltres.

Per altra banda, creiem que és important continuar treballant en el programa
municipal per donar a conèixer i fer protagonistes a l‟alumnat de cicle superior de
primària creant cooperatives i donant la possibilitat que els centres de secundària
també puguin participar i es faci extensiu als centres. També, com diu el manifest,
apostem perquè el departament d‟ensenyament no signi cap conveni de
col·laboració per continuar en aquest programa que aposta per una única visió
econòmica i per a nosaltres fora del currículum establert.
Votarem en contra. Ai! a favor. Perdó.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno. Estas mociones a mí no me sorprenden. La CUP no. Pero la verdad, Sr.
Christian, es que yo prefiero que a nuestros jóvenes, sinceramente, los eduque la
filosofía de Ludwig von Mises, el economista austríaco, que ha marcado en todas
las referentes universidades del mundo, un hito en lo que es… Prefiero que los
eduque esa filosofía, la de Ludwig von Mises que la tribu, sinceramente. Por lo
tanto, votaremos en contra.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí. Jo aprofitant que fa 10 anys que es va morir la Marta Mata, faria una cita d‟ella
molt relacionada amb això que deia que “un mestre ha de ser suficientment ciutadà
per tenir militància política, però ha de ser suficientment mestre per no dir als seus
alumnes quina és la seva militància”. I també aprofitaria per dir que,, en aquest cas,
llegint el manifest, l‟altre dia el Fernando Savater parlava de la “teoría del pedo”,
que deia que “nos huele siempre mal el pedo ajeno, pero no nos fijamos en el pedo
propio”.
I en aquest sentit, jo crec d‟alguna manera en educació el que hem... hi ha un codi
deontològic claríssim que és que l‟alumne l‟hem d‟ajudar a que elabori el seu propi
pensament però el que no hem de dir què ha de pensar. I no hem de dir-li què ha
de pensar en quant arribi a una opinió respecte a economies alternatives, ni què ha
de pensar respecte a doncs si ell vol ser un neoliberal. Hi ha llibertat de pensament i
cadascú pot arribar a les seves pròpies conclusions.
Jo el què veig és que hi ha una certa voluntat precisament de fer el que s‟està
denunciant, però en l‟altre sentit. I per tant, nosaltres no ho podem votar a favor en
aquest sentit. Després perquè hem consultat els centres que aquí a L‟Hospitalet i
hem fet un informe intern que el podem difondre respecte a la valoració que fan els
centres. I fan, primera diuen que els tallers, hem de recordar que els continguts no
els fan les diferents administracions, el ministeri d‟educació i el departament
d‟educació i, per tant, no parlem de continguts sinó d‟activitats, són activitats que
desenvolupen al currículum, sempre amb un professor a l‟aula. I el que ens diuen
és que les activitats són molts neutres, és a dir, jo crec que un alumne sí que ha de
saber doncs les regles del joc d‟una cosa que està present, que és el tema de
l‟economia financera.
L‟economia financera ben portada no té perquè ser dolenta. Les finances es
necessiten fins i tot a les cooperatives. Els moviments cooperatius nosaltres aquí en
canvi fem una altra proposta, activitats aquí a L‟Hospitalet que és el de la cultura
emprenedora, on es parla de les cooperatives escolars i allà els hi surt també que
una cooperativa, per molt que pot ser del tercer sector, necessita anar a un banc i
demanar un crèdit. Perquè sinó no funcionem. Per tant l‟economia financera en sí
mateixa no és l‟enemic però repeteixo els tallers són absolutament neutres.
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Jo per acabar només diria la reflexió que ens fa un institut, no diré quin, que ens
diu: “no entenem per què s‟ha creat tanta polèmica amb aquest tema. Si moltes
persones haguessin tingut més formació en temes econòmics potser moltes
famílies no haurien estat enganyades”. Això és com ho veuen, així. És una formació
molt instrumental però en cap cas trasllada com no pot ser d‟altra manera, ni en un
sentit ni en un altre, què és el que han de pensar l‟alumne, sinó li donen instruments
perquè arribi a les seves pròpies conclusions.
Per tant, nosaltres votem en contra de la moció.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Bé, ens agradaria saber en quin acord dels que es proposa en el ple, en aquesta
moció, es parla d‟acabar amb l‟economia a les escoles, els podem tornar a llegir si
cal. En un d‟ells parla de donar suport al manifest, a l‟altra parla de reclamar al
departament d‟ensenyament que finalitzi el conveni amb l‟Institut d‟estudis financers
i en el tercer treure aquestes empreses privades i els seus treballadors i
treballadores de les escoles. En cap dels tres acords, ni en el quart que és el
trasllat, es parla en cap moment de treure l‟economia de les escoles i els centres
educatius que és el que s‟ha anat repetint.
Aquest conveni té un fort plantejament polític. Preguntem-nos quins són els agents
educatius que fan educació financera, quins són els agents educatius que estem
deixant entrar als nostres centres educatius. N‟hi ha d‟altres. No només els que
estan entrant. N‟hi ha d‟altres. N‟hi ha d‟altres que podrien formar, segurament,
inclús aquests potser també, a personal propi del departament. Perquè estan
entrant aquest tipus d‟agents com són el que hem dit, aquests voluntaris,
treballadors i treballadores, ex treballadors i treballadores, aturats i aturades de la
banca, jubilats i jubilades de la banca, són els que estan entrant, no són altres els
agents que estan entrant a explicar educació financera i d‟això va el manifest i
d‟això anem nosaltres, a intentar que siguin potser el personal del departament amb
una formació una mica més àmplia que no la que donin els treballadors i
treballadores de la banca que probablement estigui esbiaixada, pensem nosaltres
probablement sigui esbiaixada. Puguin plantejar educació econòmica als centres
educatius.
També és interessant veure que el programa EFEC es presenta com una resposta
a les necessitats de les escoles, de dotar d‟habilitats socioeconòmiques a l‟alumnat
i ofereix suficient ambigüitat en els seus continguts, gairebé discrecionals a càrrec
d‟empleats de banca i també és important saber, potser respon a aquestes
respostes que donaven els centres educatius quan se‟ls hi pregunta, també resulta
força atractiu per als centres educatius la seva gratuïtat. Ho paguen les entitats
bancàries i per a la visibilitat els mitjans.
Per últim, volem deixar clar que durant aquest curs 2015-2016 a L‟Hospitalet s‟han
realitzat un total de 103 tallers d‟aquest programa EFEC, en els quals hi han
participat 500 alumnes, de nou centres educatius de la ciutat, tan públics com
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concertats i que hi tornem a reiterar, i tornem a llegir si cal els acords de la moció,
que en cap moment nosaltres proposem treure l‟economia dels centres educatius
de la nostra ciutat. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si hi ha alguna intervenció més. En tot cas ha quedat rebutjada
aquesta moció. I hem finalitzat ja totes les mocions i abans de passar al punt
número 33, hi ha un punt d‟urgència.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 32; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 32.- MOCIÓ DE REBUIG A L’EFEC ALS CENTRES EDUCATIUS.
EDUQUEM EN UNA ECONOMIA CRÍTICA I PLURAL.
Ha estat rebutjada amb 21 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants 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 a
favor 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.

URGÈNCIES
Prèvia declaració d'urgència acordada per unanimitat dels assistents, de conformitat
amb l'article 45.6 del Reglament Orgànic del Ple, i, per tant, amb el quòrum de la
majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, de conformitat amb
el que disposa l'article 103.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova
el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i prèvia justificació de
la urgència per la Sra. Alcaldessa-Presidenta, se sotmet a debat el punt següent.
En relació amb la proposta que s'ha presentat d'urgència, es produeixen les
intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, primer hauríem de votar la urgència, hi ha cap inconvenient? Molt bé,
doncs quedaria aprovada la urgència i ara sí li donem la paraula a la Sra. Perea.

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa.
“Política es querer algo. La política socialdemócrata es querer el cambio porque
este promete una mejoría, alimenta la fantasía y otorga resolución y estímulo a los
sueños y visiones.
Pero naturalmente esa voluntad tiene que tener una dirección y el cambio una
meta. Nosotros, los socialistas, somos lo suficientemente temerarios como para
querer algo porque la idea es la fuerza motora de la voluntad, y también audaces
para desear el cambio, porque el cambio puede convertir las utopías en realidad”.
Olof Palme, 1964.
He volgut iniciar aquesta intervenció amb aquests dos paràgrafs d‟un discurs de
l‟Olof Palme, que va ser un polític referent pels socialdemòcrates i jo diria que per
qualsevol polític de bé. De fet, he volgut fer aquesta intervenció de l‟Olof Palme per
posar en valor la política i per posar en valor els polítics.
Ahora que los socialdemócratas crecemos de forma exponencial a costa de que
algunos renuncien a sus propias ideologías, apunto, si es que las tenían, tenemos
el reto de que la socialdemocracia se readecue, sí o sí, para dar respuesta a la
realidad de una sociedad poliédrica, multiforme, más exigente, más desigual y más
necesitada de una política sólida y no de titulares de 140 caracteres, por ejemplo.
Ese es el reto para los socialistas.
La inmediatez con la que vivimos en general y, sobretodo, con la que vivimos la
política hoy, nos impide dar la respuesta que necesitamos como ciudadanos y
ciudadanas, y yo creo que hoy ha sido un ejemplo en este Pleno, donde de forma
reiterada se exigen mejoras para la ciudadanía y se acaban cumpliendo, como es la
accesibilidad de Sanfeliu, felicidades.
Es cierto que a lo largo de nuestra historia común, las políticas socialdemócratas y
las medidas adoptadas no han resuelto totalmente la desigualdad, sólo se han visto
reducidas cuando han gobernado los socialdemócratas.
Por tanto, como sociedad tenemos retos apasionantes y esenciales para nuestro
futuro individual y colectivo, y sólo los podremos alcanzar si reflexionamos y
actuamos poniendo en el centro del prisma al individuo, al ciudadano. Quizás la
solución no está en el Estado del Bienestar protector que hemos conocido hasta
ahora, sino en un Estado del Bienestar que otorga habilidades y capacidades a los
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individuos, a los ciudadanos y las ciudadanas, para que puedan desarrollar su
proyecto vital.
Desde luego esto merece un monográfico mucho más profundo que estas palabras
que estoy dedicando en este Pleno, pero sí quería apuntar la necesidad de poner
en el centro de nuestra sociedad al individuo y, por tanto, como decía al principio, la
política, y más concretamente la política socialdemócrata, como generadora de
nuevas oportunidades, la política socialdemócrata cuyo objetivo es resolver los
problemas de la gente buscando las máximas cotas de igualdad. Y hoy se debatía
aquí la desigualdad por razón de condición, por discapacidad, por razón de género,
intergeneracional, como ha quedado demostrado después de esta crisis. Ese ha
sido y es el cometido de la socialdemocracia, la educación, la formación, la
capacitación del individuo,
Per això i molt més, la meva intervenció ha volgut començar amb les paraules de
l‟Olof Palme. I com deia Josep Pallach, les ciutats i els pobles és on es vertebra
realment la possibilitat d‟atacar aquestes desigualtats i és d‟on la socialdemocràcia
pren la màxima rellevància i penso que és a les ciutats on es construeixen les
oportunitats per tots i cadascun de nosaltres.
Mireu, sóc una persona afortunada, molt afortunada, he tingut la possibilitat de
desenvolupar la meva activitat política a la meva gran ciutat L‟Hospitalet, ser
representant de la teva ciutat jo penso que és un dels majors privilegis que podem
tenir qualsevol ciutadà. Considero que la política honesta, el respecte, la
consideració, són elements essencials en els que ens hem de basar els
representants si realment volem fer gran la política. Jo penso que aquest és el
moment de posar en valor la política i els polítics, i les ciutats, com he dit abans,
són i han de ser a partir de les quals siguem capaços de tornar a construir una nova
democràcia.
I francament em sento molt orgullosa que se‟m titlli de política, és el moment, com
deia, de recuperar la confiança i la dignitat de la relació entre els ciutadans i els
representants, ara més que mai, i per això treballaré incansablement per
aconseguir-ho amb aquesta nova responsabilitat que ostentaré a partir del dia 19 de
juliol.
I, com bé diu la meva mare, en aquesta vida s‟ha de ser agraït. I vull agrair, en
primer lloc, al llavors Alcalde, Celestino Corbacho, qui va confiar en mi ser delegada
d‟Hisenda i regidora del meu primer districte, del Districte I, del que em sento
francament molt, molt propera. De fet, jo penso que qui ha estat regidor de districte
mai més deixa de ser-ho, perquè jo penso que acaba essent una part inherent a la
teva persona, i per això continuaré sentint-me i pensant com a regidora de districte.
I vull agrair especialment als veïns i veïnes, amics i amigues que he afegit a la
meva trajectòria vital i personal, pel suport i el carinyo que m‟han donat i m‟han
dispensat al llarg de tots aquests anys i que encara me‟l donen, tot i tenir ideologies
diferents, el cert és que encara que els hi he pujat l‟IBI, el cert és que m‟han donat
aquest suport, i estic francament agraïda.
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I, en segon lloc, vull agrair al meu partit, al Partit dels Socialistes de Catalunya, i
deixeu-me que ho personifiqui en la Núria Marín, perquè ella ha cregut en mi des
del primer moment, m‟ha permès desenvolupar la meva responsabilitat, primer com
a Tinent d‟alcalde d‟Hisenda i Pressupostos, després com Hisenda i Recursos
Humans i, per últim, a l‟àrea de Seguretat Ciutadana, per cert, un gran
descobriment per mi i que m‟ha permès formar-me en una vessant totalment
desconeguda, l‟àmbit de la seguretat. Moltes gràcies per això, als 1640 treballadors
de l‟Ajuntament, per haver-me ensenyat a descobrir una ciutat diferent del que
havia viscut fins ara.
I avui torno a parlar de les persones i deixeu-me que m‟allargui una mica, vull parlar
dels treballadors d‟aquest Ajuntament, i aquí vull posar un nou èmfasi i un privilegi
que també crec que he d‟explicar i és el fet que sóc regidora i filla de treballadors
d‟aquest Ajuntament, de P. P. i de M. C., que la tinc aquí escoltant-me. Al llarg
d‟aquests anys ha estat un plaer que treballadors d‟aquest Ajuntament parlessin i
em recordessin tant al meu pare, que farà 40 anys que va morir, com de la meva
mare que fa més de 15 anys que es va jubilar, per un fill, penso que és una de les
coses més boniques que hi ha i si, a més a més, els seus cognoms estan a la placa
que hi ha a l‟entrada d‟aquest Ajuntament, doncs jo penso que l‟orgull i l‟honor com
a filla és triple i quàdruple.
I vull agrair aquí a les persones que m‟han fet gran al llarg d‟aquests anys, penso i
estic plenament convençuda que els polítics ens hem d‟envoltar dels millors, dels
millors tècnics, de les persones lleials a la institució, a la ciutat, que no als polítics. I
vull esmentar, en primer lloc, a una persona que per mi és entranyable, que és el P.
L., amb qui vaig aprendre molt en un àmbit que no era fàcil i que ha estat una
persona treballadora incansable, molt compromesa amb l‟Ajuntament i, per
descomptat, amb la seva gent.
I també vull parlar de la meva amiga i treballadora E. P., que tot i les discrepàncies
en moltes ocasions, m‟ha ensenyat a treballar i a ser cada dia millor. I vull parlar del
P. V., del J. B. i molts altres que m‟han acompanyat, com el C. J., la Y. P. i tota la
meva regidoria del districte, i deixeu-me que digui meva, perquè penso que m‟ho
emporto.
I especialment, i vaig acabant, vull anomenar a la L. C., que és dona valenta,
compromesa i honesta. I, per la mateixa raó, a la N. V., a l‟A. S. i a l‟E. M., crec que
hem fet un bon equip i jo crec que li he deixat una bona herència al Manolo Brinquis
en aquest sentit. Tots ells són lleials a la institució, repeteixo, a la institució i crec
que mereixen el meu respecte i reconeixement.
Per últim, i com això queda escrit, vull agrair a la meva família el suport i l‟immens
amor que m‟han demostrat al llarg d‟aquests anys, que no han estat fàcils, ni a
nivell personal, ni a nivell polític, només ells ho saben, l‟E., el meu home, l‟E., el X.,
la B., els meus fills, la meva mare i, per descomptat, la meva germana A.. Espero
haver estat a l‟alçada de tots ells, espero haver estat a l‟alçada de tots vosaltres.
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Aquest és el darrer Ple com a regidora, però marxo per desenvolupar una tasca
com a Diputada al Congrés, crec que és una gran responsabilitat, i això també li dec
a l‟Alcaldessa Núria Marín, ella ha cregut en mi, creia que jo podia desenvolupar
aquesta tasca, creu que puc defensar a Barcelona i, evidentment, especialment a
Hospitalet, i per això crec que li he d‟agrair, perquè penso que és una oportunitat
que no tothom té.
I, per últim, li desitjo el millor al D. Q., que entra en la responsabilitat al mes de juliol,
tinc clar que treballarà amb compromís com ho he fet jo, i si s‟equivoca, serà perquè
fa, com diu l‟Alcaldessa, si no fas no t‟equivoques, per tant, com jo també m‟he
equivocat moltes vegades, et desitjo sort i encert.
Gràcies a tots i a totes per poder fer-me compartir una part de la meva història amb
vosaltres. Estic a la vostra disposició, estic a la disposició dels veïns i les veïnes allà
on sigui, en qualsevol cas, crec que, el que us dic, m‟emporto al Congrés les
rodalies de L‟Hospitalet, m‟emporto el Ple de pobresa que el Parlament de
Catalunya va endarrerir cinc mesos i m‟emporto totes aquelles iniciatives i
necessitats que la gent necessita. Així que moltes gràcies a tots.

SRA. ALCALDESSA
Bé, jo si..., sí, si voleu dir alguna cosa, hi ha algun regidor? Jordi.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bé, jo parlaré per la meva experiència personal amb la Mercè, vull dir, vaig tenir la
sort de..., bé, la coneixia d‟abans, veïna del barri, i allò que sempre se‟n diu, no? de
dos partits polítics adversaris, fas amics. Ens hem dit les coses a la cara quan ens
les havíem de dir i hem compartit molts bons moments quan fèiem de regidors els
caps de setmana, en molts actes. Et desitjo molta sort i poca cosa més.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, jo no sé si hi ha alguna intervenció més, però bé, mentre la Mercè parlava,
doncs recordava el dia que va entrar de regidora, perquè jo ja estava, i recordo
perfectament els seus primers dies com a regidora d‟Hisenda i després, doncs tota
l‟evolució, totes les persones que ha anat coneixent i em sentia molt identificada
amb les persones, amb els noms i amb la seva tasca. Jo també vaig entrar de
regidora d‟Hisenda i també vaig tenir el privilegi de ser regidora d‟un districte i això
és important, perquè crec que és una molt bona escola d‟aprenentatge del que és
realment la política.
Però bé, jo no parlaré de mi, jo crec que en nom una mica de tots els regidors que
avui som aquí, però també dels teus companys i companyes que, bé, doncs sabeu
que cada quatre anys hi ha eleccions i, per tant, fa un any alguns d‟ells ens van
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deixar, d‟altres s‟han incorporat, doncs també dir-te que, a veure, no perdem una
regidora, guanyem una diputada, guanyem a una persona, crec que la política, tu
ho parlaves, que la política s‟ha de posar en valor, però la política la fan les
persones i és evident que gràcies a la dedicació a ser regidor de la teva ciutat,
doncs aprens molt i tens el privilegi de conèixer a moltes persones, a moltes
persones que amb la teva acció pots canviar la seva vida, pots ajudar.
I crec que això és molt important, no sé si aquesta experiència tan bonica, tan maca
que has tingut, estic convençuda que, evidentment, et servirà per ser una excel·lent
diputada a Madrid, jo estic convençuda. Evidentment, et desitgem molta sort, molta
sort a la vida, molta sort, evidentment, a la política, segur que no parlo ja en nom de
tots, però crec que també, doncs has estat una molt bona companya i ja no com
Alcaldessa, sinó com a companya, doncs ha estat un plaer treballar amb tu i saps
que sempre t‟he dit que tothom que treballa, que tothom que fa, s‟equivoca i això és
humà, som persones i també les persones l‟encertem, però també de vegades ens
equivoquem i crec que, en fi, també la política local et fa prendre consciència que
les coses no sempre es fan bé.
Crec que has après de tots, de totes les formacions polítiques, de tots els teus
companys, de totes les persones que t‟han acompanyat, que t‟han ajudat al llarg
d‟aquest camí, un camí que han intentat fer-ho fàcil, però no sempre ho és. Però en
tot cas, jo estic convençuda que avui surts d‟aquest Ajuntament molt més plena, no
dic físicament, però sí com a persona, has crescut, has crescut, evidentment, com a
política, i entenem que deixem anar una excel·lent persona de la nostra ciutat, que
ens representarà a Madrid i que defensarà, sobretot, i no perdis mai de vista el que
has de defensar, que són els interessos dels teus veïns i veïnes, i has de posar
sempre l‟interès d‟ells per sobre dels interessos partidistes.
Molta sort i moltes felicitats. Moltes gràcies.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
URGÈNCIA 1.REFERENT A LA RENUNCIA AL CÀRREC DE LA
REGIDORA SRA. MERCÈ PEREA I CONILLAS I LA PROVISIÓ DEL CÀRREC
VACANT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se‟n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

VIST que la Sra. MERCÈ PEREA I CONILLAS, va prendre possessió del càrrec de
Regidora d‟aquest Ajuntament en la sessió constitutiva del ple del 13 de juny de
2015, per haver estat proclamada regidora electa en les eleccions municipals del 24
de maig de 2015 per la candidatura presentada pel Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrès (PSC-CP).
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VIST que el 27 de juny de 2016, davant la Secretaria General del Ple, en funcions,
va comparèixer Sra. MERCÈ PEREA I CONILLAS per tal de formalitzar la seva
renúncia al càrrec de Regidora, com a conseqüència de la seva elecció com a
Diputada al Congrés en les eleccions generals del 26 de juny, i amb efectes de la
pressa de coneixement pel ple municipal, sol·licitant que la seva renúncia es
sotmetés a coneixement del ple ordinari del 28 de juny de 2016.
ATESA la instrucció de la Junta Electoral Central, del 10 de juliol de 2003
(publicada en el BOE de 18 de juliol de 2003), que regula la substitució dels càrrecs
representatius locals, i en la qual s‟assenyala que quan es presenti un escrit de
renúncia del càrrec de Regidor/a el Ple de l‟entitat local del qual formi part prendrà
coneixement de la renúncia del mateix, i als efectes de procedir a la substitució,
d‟acord amb el que disposa la Llei orgànica de Règim Electoral General, trametrà
certificació de l‟acord adoptat a la Junta Electoral de Zona, durant la vigència del
seu mandat, o si hagués finalitzat aquest a la Junta Electoral Central indicant
expressament el nom de la persona que a judici de l‟Ajuntament li correspongui
cobrir la vacant.
ATÈS que de conformitat amb la llista de candidats presentada pel Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrès (PSC-CP), a les eleccions del 24
de maig de 2015, i segons la proclamació definitiva realitzada per la Junta Electoral
de Zona de L‟Hospitalet de Llobregat, el 27 d‟abril, publicada en el BOP de
Barcelona el 28 d‟abril de 2015, el candidat a qui correspon el nomenament segons
l‟ordre de la llista és, en principi, el Sr. DAVID QUIROS BRITO.
VIST l‟informe emès per la Secretaria General del Ple, en funcions, de 27 de juny
de 2016 (L‟H 13/2016).
El Ple, als efectes de donar compliment a l‟art. 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament d‟Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, per aquest acte:
PRIMER.- PREN RAÓ I ES DONA PER ASSABENTAT DE LA RENUNCIA al
càrrec de Regidora d‟aquest Ajuntament formulada per la Sra. MERCÈ PEREA i
CONILLAS, qui va prendre possessió del càrrec en la sessió plenària de 13 de juny
de 2015, per haver estat escollida com a integrant de la candidatura presentada pel
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrès (PSC-CP).
SEGON.- SOL·LICITA DE LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL que expedeixi i
trameti a aquest Ajuntament la credencial acreditativa de la condició de regidor
electe a favor del candidat Sr. DAVID QUIROS BRITO, per ésser qui segueix en
l‟ordre de la llista electoral de la candidatura presentada a les eleccions locals del
24 de maig de 2015, pel Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrès (PSC-CP), fent constar que pel cas de renúncia anticipada d‟aquest
candidat se sol·licitarà credencial a favor de la persona que correspongui segons
l‟ordre de la llista electoral.
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TERCER.- FER CONSTAR que un cop rebuda la credencial acreditativa de la
condició de Regidor electe es notificarà de forma fefaent per la Secretaria General
del Ple a la persona interessada, als efectes que pugui prendre possessió del
càrrec de Regidor, a la primera sessió Plenària que tingui lloc, previ jurament o
promesa d‟acord amb la fórmula establerta en el Reial Decret 707/1979, de 5
d‟abril, i prèvia presentació de les declaracions del registre d‟interessos segons
disposa l‟art. 75.7, de la Llei reguladora de les Bases de Règim Local i l‟art. 163.1
del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local a Catalunya.
QUART.- TRAMETRE certificat del present acte, junt amb la resta de documentació
necessària, a la Junta Electoral Central als efectes legals oportuns i en especial per
tal que procedeixi a l‟emissió de la credencial acreditativa a favor del/ de la
candidat/a que correspongui.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acte a l‟Alcaldia-Presidència, a la Sra. Mercè
Perea i Conillas, al Sr. David Quiros Brito, als/a les portaveus dels grups polítics
municipals, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria als efectes legals
oportuns.
PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 31 de maig
de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Rainaldo Ruiz
Narvaez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, Sr.
Manuel Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral que veu formular en el Ple de 31 de maig 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 28 de juny de 2016,
en relació a:
“Hemos tenido conocimiento esta semana, a raíz de unos carteles que
estaban colgados en las entradas del edificio B del ayuntamiento y de la
calle Mediodía, que las oficinas de atención ciudadana se van a centralizar
en la C. Gerona, 10. Las preguntas son ¿Cuál va a ser el modelo de
información presencial a la ciudadanía de este gobierno y si se han
planteado descentralizar el servicio y llevarlo a las concejalías de distrito
junio con la calle Gerona?. Muchas gracias”.
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Us podem indicar que:
No està plantejada la descentralització del model d‟atenció presencial,
actualment les Regidories de Districte ja presten el servei d‟informació i
tramitació ciutadana.
El Servei d‟atenció Ciutadana preveu desenvolupar en els propers meses una
major coordinació amb aquests Districtes i l‟Oficina presencial del C. Girona
OAC, especialment per la unificació de criteris d‟informació i atenció a la
ciutadania.
Cordialment,”


En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 31 de maig
de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta formulada en el Pleno del 31 de mayo 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 28 de
junio de 2016, en relación al asfaltado de la calle Llobregat, le informo:
Actualmente tenemos cuatro incidencias introducidas en el sistema de gestión
por deficiencias en el asfaltado de la C/. Llobregat, pendientes de resolver. Está
prevista su resolución antes del inicio de las obras de la C/. Progrés, previsto
para el mes de agosto de 2016.
Atentamente,”



En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 31 de maig
de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta formulada en el Pleno del 31 de Mayo 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 28 de
junio de 2016, en relación a las mejoras de las condiciones de accesibilidad a
los bloques G23, 24 y 25 de la Av. Can Serra, le informo que dicha intervención
está prevista, presupuestada e incluida en el “Pla d‟Accessibilitat” de este año y
en consecuencia su ejecución se llevará a cabo dentro del presente ejercicio.
Atentamente,”
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En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 31 de maig
de 2016, pel regidor del grup polític municipal Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta formulada en el Pleno del 31 de Mayo 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 28 de
junio de 2016, en relación a la calle Peñíscola, le informo que en los últimos dos
mandatos se han realizado diversas inversiones de mejora urbana y de
accesibilidad en algunos tramos y que se está estudiando si es posible
incorporar el proyecto de reurbanización de esta calle en la zona comprendida
entre las escaleras mecánicas y la entrada a Can Cluset en el plan de
inversiones del actual mandato.
Así mismo le informamos que en la reunión mantenida el pasado día 6 de junio
con la AA.VV. de Can Serra le indicamos a los vecinos que éste proyecto se
llevarà al Consejo de Distrito en el que se debaten las inversiones.
Atentamente,”

PARTIT POPULAR


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, RGE número 29461, de 18 de maig de 2016, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 29461 i de data 18/05/2016, a efectes de que fos contestada
en el darrer Ple Ordinari que es va celebrar el darrer dia 31/05/2016 i de la
que es va demanar ajornament en relació a: “En la calle Prat de la Riba entre
las Ramblas Justo Oliveras y la calle de la Creu, existe una señalización en la
calzada que obliga a los vehículos que circulan por la izquierda de Prat de la
Riba a girar por la calle de la Creu....”
Resposta:
Entendemos que en base a las fotografías aportadas, la pregunta hace
referencia al tramo de c. Barcelona, entre Rb Just Oliveras y c. Riera de la Creu.
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En referencia a ese tramo y tras las consultas realizadas con nuestros técnicos
de movilidad, les proponemos realizar una reunión para explicarles las razones
de esta señalización. En breve nos pondremos en contacto con ustedes para
concertar la cita.
Ben atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d‟acord amb el que
disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 2 de
juny 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. 33111, de 2 de juny de 2016
“Rainaldo Ruiz Narvaez, 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 28 de juny de 2016.
Exposició de motius:
En el Pleno del 18 de marzo hice la siguiente pregunta (Según acta Pleno 18 de
marzo de 2016): “Por otro lado, si en el Pleno de diciembre se aprobó por
unanimidad, o sea, todos los grupos municipales votamos la mejora de la
transparencia en su vertiente de control y fiscalización de la acción del gobierno, en
la que se establecía la modificación del artículo, se aprobaba la modificación del
artículo 11 del reglamento orgánico municipal y, claro, en principio se tiene que
haber iniciado, nos dábamos un plazo de tres meses, que finalizaba el próximo 22
de marzo, y esperamos que el concejal competente haga todos los esfuerzos para
que en el próximo Pleno podamos discutirlo y, en su caso, aprobarlo. Muchas
gracias.”
Esta pregunta recibió la siguiente respuesta (Según acta Pleno 26 de abril de
2016): “Respecte a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 18
de març de 2016, segons el que disposa l‟article 55 Reglament Orgànic del Ple a
efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26
d‟abril de 2016, en relació a la moció per millorar la transparència en el seu vessant
de control i fiscalització de l‟acció de govern i la gestió municipal, us comunico el
següent: Un cop estudiada la proposta realitzada pel Ple, aquesta no es correspon
amb la finalitat de l‟article 11 del Reglament Orgànic del Ple, que es garantir el dret
a la informació, però no es la de establir la forma i protocols concrets i detallats
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d‟aquesta, ja que aquest es tracta d‟un procediment intern que dependrà i variarà
segons la tipologia d‟expedient, el seu estat, les àrees que hi participin, etc.”
En la medida en que no se procedió a contestar en los términos requeridos, en el
Pleno del 26 de abril volví a insistir en el tema (Según acta Pleno 26 de abril de
2016): “Vamos a ver, en el Pleno de marzo formulé una pregunta en relación a la
moción para mejorar la transparencia en la vertiente de control y fiscalización de la
acción de gobierno y gestión municipal, en teoría se tiene que haber elevado la
propuesta de modificación del Reglamento orgánico a este Pleno, y recibo como
respuesta, una vez estudiada la propuesta realizada por el Pleno, ésta no se
corresponde con la finalidad del artículo 11 del Reglamento orgánico, que es
garantizar el derecho de información, pero no la de establecer la forma y protocolos
concretos detallados en ésta. Miren, la finalidad y el contenido del artículo lo
decidimos nosotros, todo el Pleno, no es algo que viene impuesto al Pleno, sino que
modificamos nosotros el Reglamento, estamos facultados para hacerlo. Entonces la
pregunta es ¿van ustedes a cumplir el acuerdo adoptado por unanimidad en este
Pleno o van a incumplirlo? Gracias.”
La respuesta recibida ha sido la siguiente: “Reiterem que, un cop estudiada la
proposta realitzada pel Ple, aquesta no es correspon amb la finalitat de l‟article 11
del Reglament Orgànic del Ple, que és garantir el dret a la informació, però no és la
d‟establir la forma i protocols concrets i detallats d‟aquesta, ja que aquest es tracta
d‟un procediment intern que dependrà i variarà segons la tipologia d‟expedient, el
seu estat, les àrees que hi participin, etc.”
Les recuerdo que el contenido y finalidad del artículo 11 lo determina el Pleno del
Ayuntamiento, en la medida que de conformidad con el artículo 123.c) de la LBRL
es el órgano competente para probar y/o modificar el Reglamento Orgánico. Esta
facultad no está limitada, sería subrealista y absurdo, por la redacción (que
contiene la finalidad) del propio artículo, cuyo contenido se aprobó modificar y que
en su apartado 3º establece “la forma de facilitar la información solicitada” por los
miembros de la Corporación.
El Pleno del Ayuntamiento aprobó por unanimidad, se lo recuerdo (con sus propios
votos): “La modificación del artículo 11 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento, en el sentido de establecer el acceso sin restricciones, de los
Concejales de este Ayuntamiento, a los Departamentos y Servicios de esta
Corporación, para examinar los expedientes en trámite y los conclusos. Sin
necesidad de la intermediación y/o control del responsable político del Área
de gobierno concreto. El funcionario público responsable del Departamento o
Servicio al que se dirija el Concejal solicitando información, levantará acta de
la personación y la documentación examinada así como de las copias, en su
caso, realizadas”.
Que el Pleno municipal (por unanimidad), aprobó que el Gobierno municipal
designaría una comisión de estudio encargada de la elaboración del anteproyecto
de modificación citada en el párrafo anterior y que la Comisión elevaría al Pleno
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dicha propuesta, para su aprobación inicial, en un periodo máximo de 3 meses. A
fecha de hoy no se ha realizado nada de lo aprobado (con su voto favorable).
Ante la evidencia de la reiterada elusión de una respuesta clara y explícita a la
pregunta formulada y, en aras de poder exigir las oportunas responsabilidades en
los ámbitos que este Grupo municipal crea oportunos, reitero la siguiente
Pregunta:
Va a iniciar el Gobierno municipal los trámites para ejecutar el Acuerdo Pleno del
Ayuntamiento, aprobado por unanimidad en sesión de fecha 22 de diciembre de
2015: “La modificación del artículo 11 del Reglamento Orgánico del Pleno del
Ayuntamiento, en el sentido de establecer el acceso sin restricciones, de los
Concejales de este Ayuntamiento, a los Departamentos y Servicios de esta
Corporación, para examinar los expedientes en trámite y los conclusos. Sin
necesidad de la intermediación y/o control del responsable político del Área
de gobierno concreto. El funcionario público responsable del Departamento o
Servicio al que se dirija el Concejal solicitando información, levantará acta de
la personación y la documentación examinada así como de las copias, en su
caso, realizadas.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup Polític Municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d‟entrada d‟aquest
Ajuntament amb número 33.111 i data 2 de juny 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 proper dia 28 de juny de 2016, en relació a la moció per
a millorar en la vessant de control i fiscalització de l‟acció de govern i gestió
municipal, us comunico que, davant la reiteració de la pregunta, no hi cap altra
possibilitat que la reiteració de la resposta.”
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d‟acord amb el
que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en temps i
forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
10 i 16 de juny 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. 35135, de 10 de juny de 2016
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 28 de juny de 2016.

Tenemos conocimientos y quejas de los vecinos que con frecuencia en Av Masnou
a la altura de los números 60 al 70 se apaga el alumbrado público y no así en los
números impares. Aunque queda resuelto el apagón en pocos minutos cuando se
notifica la incidencia, este regidor y su grupo muicipal solicita conocer:


los motivos y las acciones que se han puesto en marcha para solucionar
esta reiterada incidencia.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 35135 y fecha 10 de junio 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 28 de junio de
2016, en relación a una incidencia de alumbrado en Av. Masnou, números 60 al 70,
le informo:
Llevamos aproximadamente dos meses con esta incidencia repetitiva. La brigada
de alumbrado está pasando cada noche de lunes a viernes a comprobar si el
diferencial salta al conectarse el alumbrado, y cada vez que se recibe una llamada
de un/a ciudadano/a al teléfono VIA.
En este tipo de averías en que el diferencial salta de nuevo, aún después de
haberse realizado las comprobaciones básicas, se realizan mediciones de fugas en
busca de la posible causa. En este caso se detectaron dos puntos de la instalación
como posibles puntos de avería, que fueron reparados. Aún así la avería persiste.
Se comprueba que hay una cabina telefónica alimentada por esta línea. Se procede
a desconectarla para descartar que sea la causa del problema, y se verifica que no
lo es. En los próximos días, procederemos a instalar diferenciales intermedios, para
poder ir concretando el tramo que provoca el disparo de la protección diferencial. La
gestión de la incidencia continuarà hasta su resolución definitiva.
Las averías en el alumbrado público son de difícil detección, porque pueden
producirse en cualquier punto de cada uno de los elementos de la instalación, en
ocasiones soterrada.
Atentamente,”
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2.- RGE núm. 36490, de 16 de juny 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 28 de juny de 2016.

Este regidor solicita conocer:


Relación de las obras efectuadas en el barrio Can Serra durante los años
2012-2015.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 36490 y fecha 16 de junio 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 28 de junio de
2016, sobre obras efectuadas en el barrio de Can Serra durante los años 20122015, le informo:
En el período comprendido entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de
2015 se han realizado 450 actuaciones de mantenimiento del espacio público en el
barrio de Can Serra, según consta en nuestro sistema de gestión de incidencias.
En cuanto a inversiones en obras, se han realizado las siguientes actuaciones:
-

Reparación del pavimento de la Pza. de la Carpa.
Reordenación y mejora del espacio existente entre los edificios de los
números 26 a 29 de la Avda. Can Serra.
Adecuación de los espacios para vestidor del personal no docente en el
CEIP La Carpa.
Substitución de la impermeabilización de la cubierta en el Mercado de Can
Serra.
El 17 de Enero de este año se han iniciado las obras correspondientes a la
Memoria Valorada de Actuaciones Varias de la última segregación del
Proyecto de Remodelación del Mercado de Can Serra. Aunque esta última
actuación no corresponde al periodo solicitado, complementa la información
dada a la pregunta realizada.

Atentamente,”
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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 els dies 30 de maig i 16 de juny 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. 32056, de 30 de maig 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.

Diversos veïns de Collblanc-La Torrassa ens han fet arribar la seva queixa sobre
les molèsties i sorolls constants que es produeixen en l‟entorn del bar „Ritmo Latino‟
del carrer Mas, 44.
Els sorolls i molèsties es produeixen pel fet que diversos grups de persones en
sortir d‟aquest bar, provoquen baralles, crits i cops durant la nit i matinada, sovint
dificultant el descans normal dels veïns.
Els veïns, a més de patir aquests problemes nocturns, pel matí es troben les restes
de la festa escampades, no sols davant del bar, sinó en una àmplia zona. Ampolles,
gots, orins, vomitades, trencadisses, etc...
Al Grup Municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber si el
Govern Municipal te constància d‟aquest fet i si pensa realitzar alguna intervenció
per a eradicar aquest problema.”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb número 32056 i de data 30/05/2016, 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 28/06/2016 en relació a: “Diversos veïns
de Collblanc-La Torrassa ens han fet arribar la seva queixa sobre les molèsties i
sorolls constants que es produeixen en l‟entorn del bar “Ritmo Latino” del carrer
Mas, 44...”
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Resposta:
Informar-los que des de el dia 01 de gener del 2015, fins a la data actual, s‟han
registrat un total de 3 incidències veïnals, les quals es detallen a continuació:
- 13/09/2015, a les 02.17h. Trucada per molèsties a causa de música elevada. La
unitat actuant comprova les molèsties i confecciona acta.
- 12/10/2015, a les 01.19h. Trucada per la presència de persones molestant a la
porta de l‟establiment. Quan la unitat actuant arriba al lloc dels fets, no va poder
comprovar l‟origen de les molèsties, atès que no hi havia cap persona.
- 07/12/2015, a les 02.05h. Trucada per baralla en la porta del local. A l‟arribada al
local, la baralla s‟ha dissolt i l‟ambulància assisteix en el lloc dels fets una persona
ferida.
En aquests moments no hi ha cap expedient ni sancionador ni de mesures
correctores sobre aquest establiment, que disposa de llicència de bar musical.
Ben atentament,”
2.-RGE núm. 32126, de 30 de maig 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.
Hem tingut coneixement d‟un accident que s‟ha produït aquest matí a la Plaça
Mossen Homar, al costat de l‟edifici de l‟Ajuntament de Rossend Arús, núm 1 on
una veïna de 75 anys ha ensopegar amb una de les rajoles del paviment del carrer
que s‟han desenganxat i ha caigut a terra, provocant una ferida. Ha intervingut
l‟ambulància de la Guàrdia Urbana i l‟han atès.
Pel que ens han explicat alguns veïns, aquestes rajoles ja fa un temps que s‟han
desenganxat i no és la primera persona que hi ensopega.
Al Grup Municipal d‟ERC li agradaria saber si l‟equip de govern:
1.
2.

Té coneixement de l‟estat del paviment en aquest lloc?
Té prevista alguna actuació per a evitar més accidents?

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme
i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte de la pregunta presentada en el Registre d‟entrada d‟aquest Ajuntament
amb número 32126 i data 30 de maig del 2016, segons el que disposa l‟article 55
del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 28 de juny de 2016, en relació a un desperfecte al
paviment de la Plaça Mossèn Homar, els informo que aquesta incidència havia
estat introduïda al nostre sistema de gestió i el desperfecte ja ha estat reparat per
manteniment ordinari.
Atentament,”
3.-RGE núm. 36425, de 16 de juny 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.

En diverses visites hem pogut comprovar el deteriorament, les males condicions i
la limitació de l‟Esplai Xixell
L' Esplai Xixell necessita amb urgència els nous espais a l'antiga caserna de la
Remunta de L'Hospitalet per poder realitzar amb condicions dignes les seves
activitats dirigides als infants i joves .
Al Grup Municipal d‟ERC li agradaria saber:
Quan té previst l‟equip de govern fer la licitació de les obres dels edificis de l‟antiga
caserna de la Remunta per la ubicació del centre d‟Esplai Xixell?
El govern preveu que les obres per a la ubicació de l‟Espai Xixell a l‟antiga caserna
de la Remunta estaran finalitzades abans de l‟agost del 2017?
En cas que les obres no estiguin finalitzades abans de l‟agost del 2017 quina és la
previsió de finalització? Per quins motius no es pot complir el termini acordat amb
l‟Esplai Xixell?”
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d‟Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d‟Alcalde i regidor d‟Educació i Cultura, Sr. Jaume
Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d‟Entrada
d‟aquest Ajuntament, amb número 36425 de data 16 de juny de 2016, segons el
que disposa l‟article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 28 de juny de 2016, referent a
l‟Esplai Xixell, on en el seu tenor literal diu:

Segons informació facilitada per l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, em plau informar-li del següent:
El projecte definitiu d‟aquestes obres es va aprovar a l‟abril de 2016.
Està previst iniciar la tramitació dels Plecs de Condicions per a la contractació de
les obres la primera setmana del mes de juliol de 2016.
Es preveu que les obres estiguin finalitzades abans de l‟agost de 2017.
Cordialment,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, això és una mica de parèntesi, no cal que te‟n vagis, perquè només queda
un punt i no s‟ha de votar, que és el punt de Precs i Preguntes, si hi ha algun prec o
pregunta, Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Preguntarem sobre un parell de temes i també un prec després. Bé, un cop feta la
remodelació de la seu actual de l‟Escola de Música i Centre de les Arts, a l‟antic
institut Pla del Llobregat al Gornal, i vist que ha desaparegut la tanca que
anunciava, mínim des del 2012, l‟emplaçament de la nova seu de l‟EMCA, a Can
Trinxet, o més ben dit, al que queda actualment que és Can Gras, i revisant articles
dels mitjans de comunicació públics a l'Hospitalet, al 2008 l‟Alcaldessa assegurava
que els treballs de rehabilitació de Can Trinxet finalitzarien a finals del 2011.
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Des de la CUP-PA voldríem saber si el govern ha decidit que la seu provisional de
l‟EMCA, de l‟Escola de Música i Centre de les Arts, al Gornal, sigui la seu definitiva
de l‟escola. També voldríem saber per què i quan ha desaparegut la tanca que
anunciava la construcció de l‟EMCA a Can Trinxet, quan l‟han aguantada a la porta
de l‟antic recinte fabril fins a la seva màxima degradació, que era absolutament
evident. I si el govern del PSC ha decidit que Can Trinxet no serà la seu definitiva
de l‟EMCA, si fos així, què pensen fer amb el que queda d‟aquest recinte fabril.
En relació al programa de patis oberts d‟aquest estiu, i venint del que venim, al
2013 vuit centres, alguns durant tot l‟any i d‟altres a l‟estiu, i al 2015, tres centres a
l‟estiu a tota la ciutat, aquest 2016 sembla que tindrem dos patis oberts a la ciutat,
un a l‟Institut Bisbe Berenguer i l‟altre a l‟Eugeni d‟Ors. Voldríem saber quin és el
pressupost d‟aquest 2016 per el projecte de patis oberts d‟estiu a l'Hospitalet. Quina
és la previsió concreta que ha fet el govern d‟aquest tipus de projecte i de la realitat
a la que dóna resposta. Quin és el diagnòstic tècnic i els criteris que segueix el
govern per escollir els centres educatius i els barris on es desenvoluparà el projecte
de patis oberts cada estiu. I, per últim, si ha tingut en compte, el govern del PSC,
quines poden ser les conseqüències del tancament de l‟únic espai obert per a joves,
i amb un acompanyament educatiu, al barri de La Florida, aquest estiu del 2016.
I un prec, molt ràpid, és un prec al Partit Popular en relació a la moció “Ara
Rodalies” i a la seva resposta...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez, se li ha acabat el temps.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
És un prec, és una altra cosa, són dos minuts més.

SRA. ALCALDESSA
No, no, a veure, si jo no ho he entès malament, a la Junta de Portaveus hem parlat
que tenien dos minuts per precs i preguntes.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Dos minuts per a les dues coses? Sí?

SRA. ALCALDESSA
Si no la Sra. Secretària...

…/…

188

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Dos minuts per a les dues coses.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, bé, això hem parlat a la Junta de Portaveus.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Ho he tornat a entendre malament, bé, és igual, ja està.

SRA. ALCALDESSA
Doncs val, molt bé, hi havia algun altre, Sr. Martín.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Tengo una pregunta muy breve. El pasado 9 de junio, el Defensor del Pueblo hacía
un comunicado en el que pedía a los municipios que garantizasen la alimentación
de los menores, ahora que viene el período estival. Entre estos municipios estaba
precisamente Hospitalet y hacían una serie de recomendaciones, considerando las
fórmulas que fueran más idóneas, como la abertura extraordinaria de comedores
escolares, establecimiento de campamentos de verano, asignación de cheques o
tarjetas sociales de prepago para comprar alimentos. Yo querría saber qué
actuaciones tiene previstas este gobierno en relación a esta situación, en favor de
los niños. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, ¿hay alguna respuesta o lo hacemos por escrito? Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
¿Podemos ceder nuestro tiempo para que acabe el “prec”?

SRA. ALCALDESSA
No hay cesión de tiempo. A ver, yo no tengo ningún problema, lo que pasa es que
había anunciado el Sr. Christian que le hacía un “prec” no al gobierno, sino que me
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parece que a otro grupo político. En todo caso, como no tengo muy claro que
estemos dentro del tiempo establecido, por lo que ha dicho la Secretaria y lo que
habíamos hablado, pues si fuera al gobierno me daría lo mismo.
En tot cas, recollim aquestes preguntes, li passarem les respostes per escrit i si no
hi ha cap pregunta més, aixequem la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

