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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2/2017
Data: vint-i-vuit de febrer de dos mil disset
Hora: 17.05h fins 24.00h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l‟existència del quòrum previst a l‟article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d‟abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s‟entra en l‟examen i debat dels assumptes
relacionats a l‟Ordre del Dia.

…/…

2

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 24 DE GENER DE 2017.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 24 de gener de 2017, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tothom, si pueden sentarse, por favor, bienvenidos y bienvenidas a
este Pleno ordinario del mes de febrero..., por favor, si el público se puede ir
sentando y guardando un poquito de silencio, lo agradeceríamos. Sra. Secretaria.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, té la paraula el Tinent d‟Alcalde d‟Hisenda i Serveis Centrals.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Bona tarda, gràcies Sra. Alcaldessa. Em volia referir al punt cinquè, per mitjà
d‟aquest dictamen es dóna compte al Ple de l‟acord de la Junta de Govern Local de
29 de desembre de 2016, pel qual s‟acorda, per una banda, autoritzar la
contractació reservada per a centres especials d‟ocupació i empreses d‟inserció per
a persones amb discapacitat o en risc d‟exclusió social, de conformitat amb el que
determina la Llei de contractes del sector públic, i per l‟altra, autoritzar que
s‟atorguin preferències en l‟adjudicació dels contractes a les proposicions
presentades per aquelles empreses que tinguin a la seva plantilla un nombre de
treballadors amb discapacitat superior al 2%.
Aquestes autoritzacions es duran a terme amb el compliment de les condicions que
el propi acord recull i que provenen de la normativa vigent, tot amb l‟objectiu de
facilitar i fomentar l‟accés al treball de les persones amb discapacitat. L‟objecte i la
prioritat d‟aquest acord és facilitar l‟accés de les persones amb discapacitat al
treball en igualtat de condicions que la resta, sobretot atesa la situació de crisi
econòmica que estem patint en els últims anys i les dificultats que aquestes
persones troben per accedir al mercat laboral. És essencial que les administracions
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públiques ens involucrem, dintre de les nostres possibilitats i competències, en la
lluita contra l‟exclusió social i l‟abandonament de les persones desfavorides i que
tenen més dificultats per accedir a un lloc de treball.
Atès que la normativa europea dels últims anys pretén aconseguir arribar a un marc
jurídic en el que s‟integrin aspectes socials en els contractes públics, com ara
l‟oportunitat d‟ocupació, el treball digne, el compliment amb els drets socials i
laborals, la inclusió social, la igualtat d‟oportunitats, el disseny universal i
accessibilitat, i admet l‟ús de les clàusules socials com a criteri de selecció
d‟empreses, com a criteri objectiu d‟adjudicació i com a condicions d‟execució,
sempre que no tinguin un efecte discriminatori directe o indirecte, respecte a les
empreses licitadores, i que tant la normativa estatal, com la de la Generalitat de
Catalunya, impulsen la inclusió d‟aquestes clàusules socials, des de l‟Ajuntament de
l'Hospitalet creiem que ha arribat l‟hora de la seva implantació de forma sistemàtica
i no només de forma puntual, per tal d‟aconseguir que les persones amb més
dificultats puguin tenir més oportunitats a l‟hora d‟accedir a un lloc de treball.
Gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies Alcaldessa, bona tarda a tots i a totes. Em dono per assabentat de l‟1,
del 2, a favor dels punts 3 i 4, em dono per assabentat del punt 5, voto a favor dels
punts 6, 7 i 8, i em dono per assabentat del 9, 10 i 11. Gràcies.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor dels punts 3, 4, 6, 7 i 8, i assabentada dels altres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a totes. Des de la CUP-Poble Actiu ens donem per assabentades dels
punts 1, 2, 5, 9, 10 i 11, i votarem en contra de la resta, o sigui, del 3 i el 4, del 6, 7 i
8.
En relació al 3, a l‟esmena del conveni de col·laboració anomenat “Pacte Local per
a l‟Ocupació”, bé, creiem, des d‟aquest grup municipal, creiem que davant d‟una
situació de precarietat laboral compartida per la majoria de les veïnes de la ciutat,
on la temporalitat a les noves contractacions supera el 87%, així com davant de
situacions d‟emergència social on gairebé la meitat de les 17.000 persones
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aturades són de llarga durada i on hi ha, com a mínim, 8.700 persones a l‟atur que
no reben cap tipus de prestació, ni cap ingrés, aquest grup municipal denunciàvem
amb el nostre comunicat sobre aquest pacte, la manca de contingut del propi Pacte
Local per l‟Ocupació i el Desenvolupament Econòmic de l‟Hospitalet. Aquest, com la
resta de Pactes per a l‟Ocupació anteriors, torna a ser una oportunitat, al nostre
entendre, perduda per apostar des de les polítiques municipals, per donar un impuls
real i valent al teixit laboral i social de la ciutat com a motor econòmic, allunyant-se
de patrons neoliberals i donant suport a la incipient xarxa d‟economia social i
solidària de la ciutat.
No només considerem que l‟aportació pressupostària de l‟Ajuntament, 1 milió
d‟euros pels propers 3 anys, podria ser més elevada, també considerem que
existeix una manca de compromisos des de l‟equip de govern local, amb les classes
populars precaritzades i amb la lluita contra les desigualtats socials. No creiem que
el Pacte per a l‟Ocupació sigui proporcional a la gravetat d‟aquestes xifres, com
segurament tampoc ho van ser els anteriors. Si el pacte no té l‟objectiu de resoldre
el problema de l‟atur i la pobresa a l‟Hospitalet, som conscients que no pot fer-ho de
manera aïllada, el que correspon és que es doni veu a les organitzacions veïnals, a
la PAH, per exemple, als aturats i aturades i a les seves organitzacions, a l‟oposició
política a l‟Ajuntament i a la resta d‟organitzacions sindicals de la ciutat, i que es
promogui un pla d‟acció en proporció al problema i d‟exigència a la resta
d‟administracions.
No estem afirmant que les finances i les competències d‟un Ajuntament, que
administra el 15% dels diners públics, de mitjana, sobre el territori, puguin
solucionar un problema causat pel propi sistema econòmic capitalista. Però sí que
és cert que un municipi amb problemes de pobresa crònica entre bona part dels
seus veïns i veïnes, ha d‟entendre que la propietat privada està carregada de
limitacions imposades per la seva funció social, alhora que ha d‟exigir a la resta
d‟administracions les solucions que no estan, que no estiguin al seu abast. No
veiem a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet esforços en aquest sentit.
En relació al punt 4, el govern de la ciutat, l‟acord relatiu a l‟aprovació de la
modificació puntual del Pla General Metropolità per l‟ampliació d‟usos a la zona
industrial situada entre avinguda Carrilet, avinguda Fabregada, etc, bé, aquest
govern ja ens té acostumades a relats irreals de projectes faraònics que ens vénen
com a sorgits des de la participació ciutadana, quan en realitat són tota una fal·làcia
i ho sabem i ho saben també ells.
Estem assistint una altra vegada a la política aparador, amb la creació del flamant
Districte Cultural, molt allunyada de les necessitats reals de la ciutadania, però, cal
preguntar-nos qui en sortirà beneficiat d'aquestes modificacions per donar cabuda
al Districte Cultural, les veïnes? No, naturalment que no. En primer lloc, perquè les
empreses culturals que s'instal·laran allà tindran una reducció del 95% de l‟IBI i
d'altres mesures fiscals que facin atractiu venir a ocupar aquest indret. En segon
lloc, el Districte Cultural pot comportar i està comportant ja, problemes de
gentrificació a la zona, és a dir, la progressiva expulsió de les veïnes tradicionals
per nous habitants atrets per la progressiva elitització del barri, previsions que
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malauradament s‟estan complint amb la progressiva pujada del preu dels lloguers a
la zona.
Des de la CUP-Poble Actiu pensem que ja és hora de fer projectes que millorin les
condicions de vida dels habitants de la ciutat, cal deixar de pensar en la institució
com si d'una empresa és tractés, el que fan falta són polítiques per adequar la
despesa a temes cabdals com la pobresa energètica, l‟educació, el benestar social,
de ben segur que entre totes també podem aconseguir fer de la nostra ciutat un
gran pol de promoció i desenvolupament de la cultura, però no a partir d‟aquestes
empreses culturals que només es beneficien a si mateixes, sinó a partir de les
pròpies manifestacions i creacions culturals de les nostres veïnes.
En relació al punt número 6, bé, tal i com vam fer al ple del passat desembre del
2016, hi tornarem a votar en contra d‟aquest tipus de pràctica, optant pel servei
privat s'afavoreix la competitivitat entre empreses i, per tant, tractant d'abaratir
costos, la precarietat laboral. A més, aquesta acció pot posar en perill la viabilitat
del servei donat per l'ajuntament i els ingressos per aquest impost. Podríem arribar
a entendre una bonificació, però mai una exempció total de la taxa proposada.
El pressupost municipal 2017 i aquesta aprovació inicial de la modificació de les
bases d‟execució, bàsicament es tracta d'una modificació en l'execució d‟aquest
pressupost 2017, sobre el qual ja ens hem posicionat clarament en contra. Aquesta
modificació evidencia la capacitat de control total i augment de competències de la
Junta de Govern Local que permet que en minoria al Ple, prengui totes les
decisions econòmiques i financeres rellevants, fet que genera una extremada
sensació d‟opacitat entre la resta de grups polítics i sobretot entre les nostres
veïnes.
I, per últim, en relació a la modificació de crèdit que se‟ns proposa, es tracta de
l'ampliació d'un crèdit extra a entitats privades, entitats financeres, d'un import
aproximat d‟uns 2.650.000 euros, per tant, mai podrem estar a favor d‟aquest tipus
d'endeutament, que tot i estar destinat a inversions en més de 25 partides diferents,
com sempre barrejant aspectes que podríem considerar positius i necessaris, amb
d‟altres més aviat qüestionables. En aquest sentit, tot i haver-hi petites partides per
a adequacions d‟escoles i equipaments esportius i culturals, la gran part d'aquest
crèdit, uns 2.000.000 d‟euros, anirà destinat a adequar zones del nou districte
cultural, al qual ja hem expressat amb anterioritat, al desplegament del qual ens hi
oposem. Creiem que aquest districte cultural ja comença a ser, de facto, un forat
negre a la caixa d‟aquest l'Ajuntament, inversió rere inversió, bonificació rere
bonificació, sempre a esquenes de les veïnes de la nostra ciutat. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Bona tarda, ens assabentem del punt 1 i del punt 2, votem a favor del 3, votem a
favor del 4, ens donem per assabentats del 5, votem a favor del 6, ens abstenim del
número 7 i del número 8, i ens donem per assabentats del 9, del 10 i de l‟11.
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Quant al número 5, volem...el votem a favor, a l‟abril del 2015 ja vàrem presentar
una moció sobre aquest tema, que es va deixar sobre la taula donat que
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ja aplicava aquest tipus de clàusules als seus
contractes. Tanmateix, celebrem que s‟hagi fet un pas endavant, ja que creiem que
l‟administració ha de ser un actor actiu a l‟hora de facilitar la integració social i
laboral de les persones que tenen unes necessitats especials.
Quant al punt 10, sobre l‟execució del Pla d‟Auditories i Actuacions de Control
Financer, ens donem per assabentats d‟aquest punt, però ens és impossible no dir
el següent: ¿ja és conscient l‟equip de govern que, segons el que mostra aquest
document, més del 90% de les gestions que té externalitzades són deficitàries? I
encara diem més ¿sou conscients que mentre que hi ha algunes amb una situació
econòmica delicada altres directament tenen una situació econòmica alarmant?
Tota gestió deficitària, al nostre entendre, és un problema sobre el que cal actuar,
però si aquesta gestió deficitària afecta a serveis bàsics com són, per exemple, les
escoles bressol, no podem deixar passar el temps sense fer res.
En aquest sentit, recordem que des del nostre grup vàrem proposar que abans de
fer una estructura pròpia d‟escoles bressol, amb uns costos fixos importants,
intentéssim col·laborar amb les escoles bressol ja existents a la ciutat, per tal de
buscar fórmules que beneficiïn tant a les famílies, que són les primeres en les que
pensem, a l‟ajuntament, com a les pròpies escoles bressol ja existents. Això no es
va fer, de fet ni tant sols es va voler estudiar el tema, i ara ens trobem amb uns
números sobre la taula que ens angoixen bastant.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, bona tarda a tots els veïns i les veïnes. Sobre els dictàmens, ens donem per
assabentats del número 1, del número 2, del número 5, del 9, del 10 i de l‟11, votem
a favor del 3, del 6, del 7 i del 8, i ens abstenim sobre el número 4.
Respecte al dictamen número 2, que fa referència al Consell Plenari, de la
modificació dels Estatuts del Parc Agrari del Baix Llobregat, doncs tornar a ficar
sobre la taula que formem part d‟un Parc Agrari del Baix Llobregat i que la nostra
ciutat no destina ni un metre quadrat de zona agrícola. Des d‟Esquerra Republicana
sempre hem defensat i continuarem defensant que Cal Trabal, la darrera zona
agrícola de la nostra ciutat, canviï de qualificació urbanística i s‟incorpori al Parc
Agrari del Baix Llobregat. Així, hem fet al·legacions en el tema del PDU per a la
preservació total d‟aquesta zona agrícola i lamentem, doncs que ni l‟Alcaldessa, ni
el Conseller Rull, han sigut capaços d‟establir, doncs un diàleg amb les entitats,
amb les associacions de veïns, per tal de preservar aquesta zona i incorporar-la al
Parc Agrari del Baix Llobregat.
Respecte al dictamen número 3, sobre el conveni local d‟ocupació i
desenvolupament econòmic, doncs tornem a votar a favor, perquè creiem que
aquest acord entre sindicats, entre institucions i associacions empresarials, és
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positiu per tal d‟avançar en la generació d‟ocupació estable a la nostra ciutat i
també de donar suport al teixit de la petita i mitjana empresa de l'Hospitalet.
Respecte al dictamen número 4, que fa referència al que seria el Districte Cultural,
des del nostre grup municipal no ens oposem a que una part de la zona industrial,
doncs tingui activitats relacionades amb el que és la indústria cultural, però com
hem anat manifestant en diferents plens, veiem que aquest Districte Cultural en
aquests moments únicament és fum i no és una realitat. I hem vist, doncs que se‟ns
parla molt de Districte Cultural, però hem vist en aquestes últimes setmanes que
una de les sales més importants de concerts de la nostra ciutat, que és punt de
referència no únicament a nivell de l'Hospitalet, sinó també en el conjunt de l‟àrea
metropolitana, doncs tancarà les seves portes el proper mes de juny per un
plantejament urbanístic. Si hi ha una aposta pel Districte Cultural, doncs hauria
d‟haver una aposta perquè aquella gent que promou el que és la cultura, que
promou i potencia, doncs sales amb projectes culturals, com la Salamandra, puguin
tenir un lloc estable en aquest Districte Cultural i el que sentim en aquests moments
és que aquest Districte Cultural està buit de contingut i a la nostra ciutat s‟estan
tancant sales de referència.
Respecte al dictamen número 5, doncs satisfacció, perquè s‟introdueixin les
clàusules en la contractació pública i esperem, doncs que la moció que vam aprovar
en l‟anterior Ple, entre la CUP i Esquerra Republicana, amb la introducció
d‟aquestes clàusules socials, es puguin anant desenvolupant en tots els contractes
públics que es facin des d‟aquest Ajuntament.
I respecte als dictàmens números 10 i 11, voldríem agrair al personal d‟Intervenció
les diferents explicacions que ens han donat en aquest expedient.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Nos damos por enterados del 1 y el 2, respecto al 3 nos abstendremos,
respecto al 4, también nos abstendremos, pensamos, efectivamente, en la línea de
las intervenciones anteriores que el Distrito Cultural es un proyecto vacío,
pensamos igualmente que ese Distrito Cultural, pues es una manera de
entretenernos hasta que aquella zona acabe convirtiéndose en una zona de
viviendas y zona residencial, creemos que no hay un proyecto sólido detrás de todo
esto, no hay un proyecto de ciudad allí y la ciudad realmente no está apostando por
la cultura, desde este Ayuntamiento no se está apostando directamente por la
cultura allí en ese distrito.
Respecto al punto 6 estamos a favor, en el punto 7 estamos en contra, creo que
debemos tener un mayor control sobre la ejecución también de los contratos, la
firma de los contratos menores y el uso que se hace de estos contratos. Respecto
al 8 nos abstendremos y del resto nos damos por enterados. Sí que es cierto, como
se ha comentado también, que en el punto 10 nos alarma ver cómo en el informe y
en el plan de auditorías se nos presentan entidades mayormente con una gestión
deficitaria, creemos que se ha de revisar el modelo de gestión, porque tanto las
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auditorías, como las salvedades, no han hecho más que aumentar las pérdidas que
mostraban estas entidades y, por tanto, nos está mostrando un modelo de gestión
en si mismo deficitario en la ciudad. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nos damos por “assabentats” del número 1 y este dictamen viene a confirmar lo
que todos sospechábamos, de que las comisiones de servicio del Sr. M. no eran ni
más, ni menos, que un disfraz para hacer lo que estaba haciendo, que era de
asesor de este Ayuntamiento. Viene a confirmar, digamos, que formaba parte de
ese pacto que se hizo con dos personas expulsadas de su propio partido y que
contraviene, no nos cansaremos de decirlo, el propio pacto antitransfuguismo del
2006, que promovió justamente el Partido Socialista en su momento, que pretendía
luchar contra el transfuguismo, pero que no lo vemos, digamos, reflejado aquí,
como se lo saltan a la torera cada vez que les interesa o que les conviene. Nosotros
rechazamos, ya sabemos que no podemos votarlo, pero rechazamos este tipo de
actuaciones, no estaremos nunca a favor de los tránsfugas, ni de la gente que
cambia sus ideas y vende los votos de la gente que ha confiado en ellos, no
estaremos jamás de acuerdo.
Votamos a favor del número 3 y nos damos por “assabentats” del número 5, encara
que trobem que és insuficient.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El posicionament sobre el punt 2, ens donem per assabentats, però volíem fer algun
comentari. Volem remarcar que el nostre grup municipal es va abstenir a la votació
d‟aquesta modificació dels estatuts del Parc Agrari, ja que aquesta modificació es
dóna per una adaptació de la Llei LRSAL, de la Llei de racionalització de les
Administracions Locals, amb la que no compartim el principi i òbviament hem
demanat la seva derogació el nostre grup a nivell parlamentari, a nivell del Congrés
dels Diputats, i creiem que limita les competències dels ajuntaments i ataca
l‟autonomia dels municipis. També volem posar de relleu que des de Canviem
L‟Hospitalet reivindiquem la participació plena de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet
aportant terrenys a aquest parc agrari, respectant i preservant la zona agrària de
Can Trabal, per donar continuïtat a aquest parc agrari i participar plenament com a
municipi en aquest consorci.
Sobre el punt número 4, sobre la qualificació urbanística de la zona de l‟avinguda
Carrilet, avinguda Fabregada, travessia Industrial i carrer Rosalia de Castro,
votarem en contra, tornem a viure, com si es tractés del dia de la marmota, el
retorn, un any després, del mateix projecte amb petites correccions. I com ara fa un
any, tornem a votar en contra, perquè volem defensar la prioritat del model cultural
abans que del model urbanístic i especulatiu. Un any després, continuem veient
com totes les propostes que giren al voltant d‟un projecte que es promociona com
cultural, no provenen de l‟àrea de Cultura. Un projecte que no és actualment més
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que una cortina de fum, una fàbrica de grans titulars sense contingut, en el que es
basa l‟estratègia política del govern actual.
Què passarà amb la Sala Salamandra 2? Un projecte cultural consolidat i referent al
costat de l‟àrea plantejada del districte i que ara desapareixerà per construir pisos.
Aquest fet demostra que el Districte Cultural no és més que una entelèquia per
construir pisos, perquè no té cap sentit que una iniciativa privada, com la
Salamandra, es trobi en “jaque” per un projecte urbanístic rígid, incompatible amb el
districte cultural. És evident que el govern socialista no ha variat la seva política
prèvia a la crisi, el projecte del Districte Cultural només ha estat un “divertimento”
mentre s‟esperava el retorn de la bombolla immobiliària i de la construcció massiva
de pisos. Un pla que s‟ha mantingut sense variació a pesar de l‟aparició del suposat
nou rumb que pretenia el PSC amb el districte cultural i que plantegen la intenció de
construir 11.000 pisos més a la ciutat més densa d‟Europa, molts d‟ells al voltant i a
l‟interior d‟aquest perímetre del Districte Cultural. Pisos al voltant d‟una zona de
creació cultural i d‟oci. Quant duraran aquestes activitats culturals? ¿Dos o tres
denuncies de veïns afectats pels sorolls? Considerem que és una manca de
planificació.
I continuem sense conèixer quin és aquest projecte cultural, perquè en realitat la
cultura no importa, importa el negoci immobiliari del lucre ràpid, que al final és del
que tracta el model de ciutat de l‟actual govern. I titulars, molts titulars, i galeries
d‟art elitistes també. Votem en contra, en definitiva, perquè no tenim confiança en la
gestió del PSC i dels seus regidors trànsfugues, que acaben transformant tot el que
toquen en pisos de luxe. A Canviem LH creiem en un model d‟activitat diversificat
per la ciutat, on puguin conviure agricultura, industria i industria cultural. Creiem en
el potencial de la ciutat per transformar-se en una ciutat puntera d‟industries
culturals i audiovisuals, una ciutat cabdal en el món audiovisual que generi ocupació
de qualitat i que compagini amb un programa cultural de base potent, per garantir la
igualtat d‟oportunitats de tots i totes.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, sobre l‟expedient número 6, votarem a favor, ho hem fet en d‟altres ocasions,
entenem que és un dret que les empreses de qualsevol índole i que l‟Ajuntament,
tot i que deixa de tenir uns ingressos directes, entenem que les empreses que fan el
seu propi procés de valorarització de la recollida de residus, doncs bé, és un servei
que ja s‟estan autoprestant i que bé, tenir una bonificació entenem que és un
element positiu.
El que també creiem igualment és que es reguli d‟alguna manera com continuen
col·laborant aquestes empreses en la neteja ordinària viària de la ciutat, ja que
entenem que amb aquesta exempció del 100% sobre la taxa de recollida de
residus, no fan cap tipus d‟aportació en aquest aspecte al conjunt de la ciutat. Per
tant, tornem a reclamar que es miri d‟alguna manera cóm es pot compensar, en
part, aquest element i seguir treballant perquè el marge de la mateixa, en el proper
debat de taxes i preus, s‟incorpori alguna mesura en aquesta línea.
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Demanem igualment l‟observança de l‟Ajuntament per verificar de manera periòdica
que es compleix amb la normativa en l‟exempció d‟aquest impost, val? I demanar
en tot cas, perquè ja portem un any i mig amb aquest tipus de situacions o
d‟elements, doncs que també hi hagi un informe valoratiu al respecte.
I una pregunta al respecte: ¿es revisen el m2 de les empreses que declaren el
tribut? Simplement llegint l‟expedient no sabia si s‟identificava el conjunt de
l‟empresa, de l‟espai, si simplement s‟identifica l‟espai destinat al servei o la
construcció concreta o és el conjunt de l‟espai. Ho dic, perquè hi ha alguna empresa
situada a l‟avinguda Carrilet o aquí al voltant, molt important i que hi ha uns metres
quadrats que a mi no em quadraven, es saber si els usos tenen a veure, si és el
conjunt de l‟espai i demés.
Respecte al setè, ens abstindrem, respecte al vuitè votarem en contra, ho farem per
diversos motius. Aquest grup donaria suport a diverses inversions necessàries de
serveis i obres, com l‟adquisició de material de la guàrdia urbana, senyalització,
diversos treballs a escoles públiques, com la Charlie Rivel, la Lola Anglada, el
Frederic Mistral, etc, i alguns elements de suport...de material tècnic cultural, entre
d‟altres elements. Però votarem en contra perquè hi ha diversos projectes que
creiem que neixen de manera errònia, per exemple els projectes d‟arranjament dels
diversos carrers que hi ha a l‟àrea del Districte Cultural, creiem que vénen trossejats
d‟una manera intencionada, sobre un únic projecte que creiem que és, òbviament,
el Districte Cultural, com així ho indica el propi informe de l‟ADU, que és el
“Programa EDUSI/Districte Cultural”.
Com recull, indica l‟article 86, nosaltres hem fet una certa interpretació, el Reial
Decret Legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, que parla de l‟objecte del contracte
del sector públic, parla que: l‟objecte del contracte menor “no podrá fraccionarse un
contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos
de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.”
Per què diem això, perquè home, són diversos conceptes, d‟arranjament de
carretera del Mig, Riera dels Frares, Parc de les Arts, etc, que no arriba al mínim, o
nosaltres interpretem que no arriba al mínim exigit per fer un concurs, per tant,
creiem que aquí perd qualitat la contractació pública respecte d‟aquests serveis.
Recordem, per exemple, un altre element de la Junta Consultiva de Contractació de
l‟Administració, de 29 d‟octubre del 2010, que sosté que no es poden tractar de
manera separada “mediante expedientes independientes, las prestaciones que por
razón de su naturaleza, deberían integrarse en un único objeto o que consideradas
conjuntamente, forman una unidad funcional. Hacerlo puede implicar eludir los
requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que
corresponda, además de dificultar o imposibilitar la libre concurrencia, en el caso,
por ejemplo, de fraccionamiento del objeto de un contrato en diferentes contratos
menores o negociados sin publicidad. Además, se afirma que se puede hablar de
fraccionamiento cuando razonablemente pueda preverse que la prestación objeto
del contrato se debe mantener durante un determinado período de tiempo que
excede del plazo de ejecución o de la duración máxima”.
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Me vengo a referir, creemos, pues identificar en esta serie de distintas obras, que
estamos hablando de un único procedimiento de actuación urbanística, por lo tanto,
no creemos o no creemos que sea lo mejor, que se haga esa contratación de esa
manera tan troceada, por lo tanto, yo creo que es un único proyecto el Distrito
Cultural, d‟arranjament d‟aquests carrers. Per tant, nosaltres creiem convenient que
s‟anés a un únic contracte i que es fes un procediment de nou, un procediment de
concurs públic, per a l‟adjudicació d‟aquest conjunt d‟obres.
Què més? I ho dic a més, perquè hi ha d‟altres elements que em semblen
contradictoris, per exemple, els informes “copia i pega”, per dir-ho així, de l‟ADU,
diu: “Atès que els serveis tècnics Municipals no disposen actualment dels recursos
per a la seva execució, cal endegar la contractació externa dels treballs. Els
honoraris previstos son el 3% del PEM, minorats per un coeficient etc.”. Per tot això,
es proposa la contractació externa dels serveis de redacció del projecte de
remodelació del carrer X, nosaltres la qüestió que tenim és què té a veure que
hagin o no recursos per executar l‟obra, perquè es faci l‟externalització d‟estudis al
respecte, que nosaltres creiem que no és tan específic arranjar carrers, que el cost
tècnic de EPUS o de ADU podrien desenvolupar, per tant, és una altra dubte que
tenim.
Després, ens podem equivocar també, però dintre d‟aquesta modificació de crèdit,
hi ha un projecte d‟estudi geotècnic del poliesportiu Santa Eulàlia, amb una
valoració que sembla de contracte menor, però entenem que salta el topall dels
18.000 euros i el servei és de 28.000 euros, un estudi tècnic al respecte, per tant,
és una cosa que no entenem, o a l‟informe al menys no surt, si surt per una licitació
o si surt per contracte d‟obra menor, per tant, és el mateix.
I després arribem a la peça final, per dir-ho així, que és l‟obra especial d‟espai Feixa
Llarga-Travesia Industrial, d‟1.250.000 euros, que allà mateix, dintre de la memòria,
surt com la parcel·la “Circ”, en català, “Circo”, per tant, no sé si és un nom en codi,
no és un nom en codi, és un nom clar, indica una mica l‟espai. Home, jo com a veí
del barri, doncs m‟hagués agradat que això fa temps s‟hagués arranjat, arreglat i
demés, però que novament no sigui l‟administració pública qui torni a posar diners
sobre la taula i fer un projecte, que jo crec que és molt important, 1.250.000 euros,
segons aquest projecte o la informació que nosaltres tenim a l‟expedient, per
facilitar que el Cirque du Soleil aterri a l'Hospitalet, segons el nou acord, em sembla,
o no signat acord amb el Cirque du Soleil. Per tant, creiem que aquest dispendi
sobre aquest element, no quadra amb les expectatives que nosaltres creiem sobre
el conjunt de l‟espai i ens dóna un altre element, com dir-ho així, de distorsió.
És a dir, el Districte Cultural ¿on acaba físicament? Nosaltres estàvem també
repassant els expedients, pensàvem que entrava des de la Fabregada fins a
l‟avinguda Vilanova, aquest projecte en concret de Feixa Llarga també el
cataloguen com a Districte Cultural, no entro a valorar, però fa un “salto cuántico” i
es trasllada més enllà pràcticament a l‟hospital de Bellvitge, per tant, si per un
Districte Cultural a més dels dubtes que tenim, no parlo d‟encorsetar-lo, però sí de
racionalitzar el concepte de districte cultural, perquè si no també l‟obra que es fa en
previsió a la fàbrica Godó i Trías, també podria ser districte cultural amb elements
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reals, no objectius. Però, vull dir, si aquesta obra al carrer és districte cultural, és un
concepte metafísic, és un concepte físic, si s‟allarga o s‟arronsa en funció del
projecte que vingui a la ciutat o el titular.
Per tant, hi ha diverses, com dèiem moltes vegades, una bona idea mal executada
o mal explicada, possiblement acabi essent una mala idea. Per tant, votarem en
contra de l‟expedient número 8.
Després, del 9 ens donarem per assabentats, el que em sembla a destacar i suposo
que el veïnatge pot saber o no els escandalosos guanys de l‟empresa de serveis
funeraris, que aquest any simplement s‟endurà 3.600.000 euros, recordem que és
una SLU, per tant, una única persona s‟endurà 3.600.000 euros de guany, si essent
també la lògica o la tònica al 2014, al 2013, al 2012, etc. Per tant, en definitiva, ens
preocupen les auditories que hi ha, el resum de les auditories que hi ha, la
informació que llencen sobre diversos serveis concertats, complexos esportius nord,
ja ha estat en anterior situacions, l‟Ajuntament també ha pres “cartas en el asunto”,
però ens preocupa molt, moltíssim, com deia també algun grup municipal anterior
que diversos centres d‟escoles bressol, totes amb pèrdues i a part de molts
poliesportius municipals que estiguin en aquesta situació que sembla que no té
drecera possible.
I el punt desè, ens donarem per assabentats, al respecte felicitar a la Intervenció en
general i al conjunt de treballadors i treballadores de l‟Àrea, per l‟estricta
observança del seu comès i garant de la imparcialitat i legalitat dels actes
administratius i comptables, donant la veracitat de la informació que tant grups
municipals, com ciutadania en general, podem observar de l‟activitat municipal. El
treball de les auditories, l‟aprofundiment i qualitat de les mateixes son indicadors
també de la salut democràtica. Per tant, esperem i desitgem que el conjunt de
demandes i requeriments emesos siguin atesos per les àrees i empreses
concessionàries corresponents. Gràcies.

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

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
I a l‟11 assabentats.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Buenas tardes a todos y a todas. En cuanto al punto número uno nos damos por
enterados, luego comentaré. Segundo, también, nos damos por enterados. En el
tercero estaremos de acuerdo. En el cuarto estaremos en contra, luego también
comentaré. En el quinto, enterados. En el sexto a favor. Séptimo abstención. En el
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ocho en contra, también comentaré. En el nueve, enterados. Diez, enterados y en el
once, enterados.
En cuanto al punto número uno, viendo el expediente, nos enteramos obviamente
de algo que ya parece que algunos intuíamos. Aparece el Sr. M., con un nuevo
puesto de trabajo en el ayuntamiento, como asesor y esto nace, no precisamente
de la meritocracia del Sr. M., si no fruto de un pacto generado con malas artes, con
una falta de ética terrible, puesto que nace, que si bien, tengo que decir aquí, que
los pactos de Gobierno son legítimos, éste carece de toda legitimidad, tal como se
ha hecho y tal como viene y por los que lo representan. En cuanto a los dos votos
que ha conseguido este Pleno, a través de ese pacto.
Esto es un fraude auténtico a la democracia. Es un pacto, como digo, generado con
malas artes. Un señor que se le da una comisión de servicios, sin haber pasado por
donde queremos que tiene que pasar, teniendo en cuenta que además, en este
ayuntamiento, había personal suficientemente cualificado para poder haberlo
promocionado a ese puesto de trabajo.
Pero no conformes con ello, y con la proa puesta a los intereses del Gobierno, que
hace algo que yo creo y lo repito otra vez, que es un fraude a la democracia, que se
aprovecha de un pacto que además que ellos firmaron y que se lo pasa por el arco
de triunfo, que es un pacto antitránsfugas, y mete a dos señores que se presentan
primero con unas siglas, confundiendo hasta quien los vota, y que luego después
los expulsan de su propio partido y ustedes lo recogen, encantados de la vida, para
conseguir, aquí, mediante el dinero de los contribuyentes, los votos que no han
conseguido ustedes en las urnas. Me parece lamentable y como digo un auténtico
fraude a la democracia.
Por eso tenemos que estar en contra de eso, es una tomadura de pelo a la
democracia. Y ya digo y repito que no critico los pactos de gobierno que son
legítimos si no las malas artes para generar un pacto de gobierno que viene, como
he explicado de lo que viene, y no se atiende a la meritrocracia de las personas
para darle un puesto de trabajo, y mucho nos tememos que esto no va a parar aquí.
Porque ya se comenta, y no quisiera hacer mucho caso, pero al final aquí, hay que
hacer caso de estas cosas, porque visto lo visto, no nos cabe cualquier cosa que
puede pasar aquí, porque si, después de generar este pacto, con esas malas artes,
se comenta que incluso hay compromiso de dejarlos, a los demás si no consiguen
plaza de concejales, de asesores. Pero en cualquier caso, allá cada uno con su
conciencia. Esto la catadura moral de aquellos que han generado el pacto, aquí se
ve claramente.
En cuanto al punto número cuatro, tenemos que decir que tenemos la sospecha de
que el Distrito Cultural, es una mera operación publicitaria para revalorizar
determinados suelos industriales para dedicarlos a uso residencial, eso nos lo
tememos. Porque ya tenemos ejemplo, ya vemos por donde caminan. Por ejemplo,
qué ha pasado con la nave Mistral, que iba a estar llena de artistas. La urbanización
de la calle Leonardo Da Vinci, que hasta en sus notas de prensa, vincularon
ustedes al Distrito Cultural, hasta que lo denunciamos y entonces eliminaron toda
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alusión al Distrito Cultural. Nos pareció aquello muy feo. No sé si fue un error, pero
en cualquier caso, ahí enseñaron la patita otra vez, cuando viene que
denunciábamos esta cuestión, al otro día, desapareció de la nota de prensa lo del
Distrito Cultural. O también qué va a pasar con la sala de conciertos Salamandra,
que en un principio era uno de los puntales del Distrito Cultural y que se va a
convertir también, cómo no, en un bloque de pisos, eso está ahí, lo acaban de
decir, “no…, es que esto estaba previsto..”, pero al final está en el meollo del
Distrito Cultural.
Porque claro, luego vemos como en el Plan de Usos se mete la vivienda como uso
complementario, eso es una pregunta que le hice yo a usted, al Sr. Belver, para que
lo aclarara. Mire, esto es una cosa excepcional, pero no sería la primera vez que
hacen de la norma, excepción y no nos fiamos, porque vemos el interés que hay
realmente esto. Vender grandes portadas, y poco a poco se va diluyendo el objeto
en cuestión, el que nos ha dado esas portadas, eso de decir, seremos un referente
cultural en el mundo, nos vamos a ir al Brooklyn, vamos a hacer grandes
despliegues informativos, para que vea la gente que en esta ciudad, trabajamos
mucho por la cultural y tal, pero poco a poco, se va diluyendo y se va convirtiendo
en algo que muchos nos tememos que al final puede ocurrir. Ojalá, no, ojalá nos
equivoquemos, pero los indicios principales, son esos.
Bueno, luego vemos cómo se proporcionan fabulosos lofts, cómo nos lo justifican
ustedes diciendo que claro, que es la demanda que hay, qué vamos a hacer, si nos
los piden pues los hacemos. Pero en definitiva, vivienda y más vivienda.
Mire, Hospitalet, es una ciudad con una densidad, la mayor de Europa, en
población y lo venimos diciendo aquí, no necesitamos más viviendas, necesitamos
que se viva dignamente en los barrios, necesitamos adecuar nuestros barrios, a lo
que los ciudadanos nos están demandando permanentemente, a una calidad de
vida y olvidarse de la especulación inmobiliaria. Ya sabemos que habrá que
construir algo, pero parece que la vorágine es que cada día estamos viendo más
grúas en esta ciudad. Ya hacen falta grúas, sí, pero es para hacer servicios, para
hacer geriátricos, para hacer pues institutos que nos van a hacer falta, según dicen
las AMPAS, más de mil doscientas plazas, en poco tiempo y no las tenemos,
tenemos gente en barracones.
Y esa es la cuestión, es que yo lo digo aquí, y lo repito otra vez, que estamos
hablando de una ciudad de dos velocidades, la que ustedes ven, y la que vemos
nosotros. Nosotros vemos, que hay que invertir en los barrios, para que no se
queden atrás, para que nuestros barrios se adecúen a la vida que actualmente
quieren las personas, una vida plácida, confortable, que no estén apretados como
están en los barrios. Pero ustedes, nada, a construir, venga, la vorágine de la
construcción, ya vimos a lo que nos llevó y nosotros tenemos que tener en cuenta,
que seguimos por ese camino, lo que haremos será apretar más nuestra ciudad, y
darle poca calidad de vida, a los barrios y a los vecinos de los barrios.
Por lo tanto, hay que invertir más en los barrios para que no se degraden. Y por eso
no nos fiamos de lo del Distrito Cultural, porque vemos que poco a poco se va
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convirtiendo en algo especulativo y que desparece el leitmotiv, que lo generó, pero
sí nos generó, por eso como decimos, grandes portadas y espavientos, diciendo
que vamos aquí, que vamos, ya te digo, lo repito otra vez, hasta la saciedad, lo
repetiré, porque me lo creo, vamos a Brooklyn, y vamos a traer aquí, grandes
galeristas y tal, pero de momento aquí no aparece galeristas, lo que aparecen son
edificaciones y no estamos de acuerdo con eso.
En cuanto al otro punto, el punto número ocho, pues mire creemos que un acuerdo
relativo a la aprobación del expediente de modificación de crédito y tal. Mire esto,
los expedientes de modificación de crédito, sobretodo, cuando se hacen de esta
manera y hay un montón de partidas, para distintas cuestiones, es un cajón de
sastre, donde al final, siempre se cuelan goles.
Hemos visto aquí, algo que nos duele, bastante, porque cuando se hablaba del
Circo del Sol, se nos vendía también, con grandes portadas, como algo que iba a
ser que iba a generar riqueza, cultura también, espectáculos importantes para la
ciudad, en una declaración de intenciones que parecía ser que no estaba firmado
todavía, definitivamente, pero parece ser que algo habrá, que todavía no nos lo han
contado. Pero sí hemos visto que hay, ni más ni menos, un solar de casi veinte mil
metros cuadrados, que se va a poner en marcha y se van a gastar un millón
doscientos cincuenta mil euros, que se dice pronto, cuando se dice que no hay
dinero, cuando se dice que por ejemplo, hay una entidad como los que no somos
invisibles, discapacitados intelectuales que se les niegan subvenciones de cuatro
mil euros.
Pero en cambio, no nos duelen prendas en gastarnos un millón doscientos
cincuenta mil euros, en adecuar un solar para que alguien venga a esta ciudad a
hacer negocios, porque esos negocios que van a repercutir en la ciudad, a través
de ese Cirque du Soleil, circo por cierto, elitista, no sé quién en nuestra ciudad,
quién va a poder pagar entradas a cincuenta, sesenta y setenta euros, no, para que
un niño o un adulto vaya a verlo. Y no nos va a producir mucho, porque tal como
vemos, lo que van a adecuar en esa zona, lo que ocurre es que el marketing y todo
el asunto de la restauración y tal, la gente no va a salir del recinto, allí van a
consumir, o sea, que los bares, y todo el entorno de nuestros negocios, pues
seguramente las va a ver pasar.
Pero ellos sí van a hacer buena caja, a costa de qué, a costa del dinero del
contribuyente que paga unas cantidades desorbitadas de IBI y que se rasca el
bolsillo para que esta ciudad tenga tesorería par acudir a donde tiene que acudir,
que es lo que decía antes, a los barrios a que tengamos una buena recogida de
basuras, a que estén limpios y tal, pero no, se gasta un millón doscientos cincuenta
mil euros, este Gobierno, como quien dice, vamos, para tomarse un helado, para
que alguien venga aquí a hacer negocios y nos tememos, muy mucho, que esa no
es la forma.
Eso es lo que hablamos de ciudad y dónde hay que invertir y las prioridades, en
cualquier caso, por mucho que critiquemos, ustedes tiene, sino ya se han buscado
también algunos votos, como decía antes, bueno con malas artes, para sacar
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adelante proyectos como este que a nosotros nos duele mucho, porque en
definitiva no miran por los vecinos. A todos nos gusta que el Cirque du Soleil venga
aquí, pero que pague él esa zona y que la adecúe, porque además lo vamos a
tener hipotecado, por mucho que en el tiempo que ellos no estén, nosotros
podamos hacer algún uso, no faltaba más, pero son trece años, tengo entendido,
no sé si luego los prorrogarán y tal, trece años y encima ponemos 1.250.000 euros,
para adaptar esa zona a las necesidades del circo.
Como mínimo, podrían ustedes haber tenido la gentileza o la osadía, por decirlo de
alguna manera, de pedirles que esa inversión la hicieran ellos, pero no, la hacen los
ciudadanos de L‟Hospitalet, por eso votamos en contra, porque nos parece un
soberano disparate y sinceramente, también hay aquí un fraude a los bolsillos de
los vecinos. El que quiera hacer negocios que los pague, hombre, no se lo vamos a
pagar nosotros. Y eso lo tiene que tener en cuenta, señores del Gobierno. Creo que
ya me he posicionado en el resto de los puntos, y simplemente, reprocharles que
tengan tan poca sensibilidad con los dineros y se gasten en cosas que a ustedes
les parece que son bien, y incluso ahí les voy a dar la legitimidad de poder hacerlo,
para eso son gobierno, pero estamos hablando de que con el dinero de los demás,
hay que tener mucho cuidado y sobre todo, no vender motos o bicicletas que no
tienen ni pedales, porque decir que el Cirque du Soleil viene aquí a generar
negocios para la ciudad, pues no lo sé. Imagen?, ya veremos, seguramente
vendrán de otros sitios, gente con poder adquisitivo para poder pagar esas entradas
caras. Porque no se les olvide que es un circo elitista y esta ciudad es una ciudad
de trabajadores y trabajadoras que difícilmente van a poder pagar, si son tres o
cuatro en la familia, del orden de 150 o 200, 300 euros, así que creo que he dicho lo
tenía que decir, y creo que no me falta ningún punto por posicionarme, verdad,
señora Secretaria?. Creo que no, muy bien, muchas gracias.

SR. BELVER (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa, per donar o fer algun comentari, respecte d‟algunes de les
qüestions que aquí s‟han dit en el posicionament dels diferents grups.
Començarem si els assembla respecte del número tres un breu comentari, respecte
del que el Sr. Christian Giménez del Grup de la CUP-Poble Actiu Poble Actiu,
respecte del Pacte Local per l‟Ocupació. Miri, el Pacte Local per a l‟Ocupació, se
signa amb el qui el pot signar que són els agents socials que estan qualificats, no
per nosaltres, com d‟alta representació a la ciutat, en aquest cas, Comissions
Obreres i UGT, i per la patronal empresarial que a la nostra ciutat, la única
associació empresarial que hi ha és l‟Associació d‟Empresaris de L‟Hospitalet i el
Baix Llobregat, no hi ha cap més. Per això aquest són els signants dels acords, tal
com mana el Servei d‟Ocupació de Catalunya, per poder fer els plans territorials
d‟ocupació. Per això, no hi ha més integrants.
Un altra cosa, és en el desenvolupament que a la resta d‟actors, vostè ha
mencionat alguns, els aturats amb més de 45 anys que hi ha una associació a la
ciutat, la Cambra de Comerç, altres associacions que aquestes sí que hi
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participaran com ells ja ben saben, jo creia que vostès també, i per tant, ells
participaran en el desenvolupament però no poden fer ho en l‟origen.
Desprès, s‟han fet diversos comentaris, respecte de l‟acord número quatre que feia
referència al Text Refós de les illes delimitades per l‟Avinguda Carrilet, Travessia
Industrial, Avinguda Fabregada i Vilafranca, el conegut com a Districte Cultural.
Algunes asseveracions que s‟han fet. Mirin, jo crec que seria molt d‟agrair que es
llegeixin els documents, quan se‟ls hi faciliten. Crec que seria d‟agrair perquè faria
molt més fàcils els debats.
El Districte Cultural, quan parlem d‟aquesta zona, parlem respecte d‟això,
exclusivament d‟alguns elements que es va fer, per fer una modificació en el Pla
d‟Usos, d‟un territori considerat urbanísticament, la qualificació com a industrial, i el
que es va fer és una ampliació d‟usos. Però si vostès els llegeixen, que el tenen, el
projecte de Districte Cultural, ja es diu que és un projecte de perímetre obert, que
donarem la consideració i que treballarem com a districte cultural, amb l‟idea de
fomentar les activitats que tinguin a veure amb la cultura, el disseny i la innovació, a
totes aquelles activitats que es desenvolupin a la ciutat, d‟aquestes característiques.
Per tant, una cosa és el que podíem anomenar territori de densitat, i que per tant,
està sotmès o està afavorit per algunes qüestions que és l‟ampliació d‟usos, en
quant a les qualificacions industrials, però com vostès ben saben, per exemple,
totes les bonificacions fiscals, a totes aquelles activitats que siguin d‟aquestes
característiques tindran dret per accedir a aquestes bonificacions, independentment
de on estiguin, per tant, no s‟estan circumscrivint exclusivament allà. Però vostès
com barregen els conceptes, desprès en un moment determinat, algun grup ha dit,
alguna cosa així, com que fèiem “saltos cuánticos”, no, “saltos cuánticos”, no fem.
Però mirin, o vostès quan parlant el Districte Cultural, parlen d‟un territori en
concret, i parlem d‟això, o parlem de tota la ciutat i parlem d‟això, a mi tant se‟n fa.
Parlem d‟una cosa o d‟una altre, però de les dues a la vegada, o barrejades segons
la seva conveniència, no.
Miri, la Sala 2 de la Salamandra, és com algun de vostès ha dit, una sala que està
en un local de lloguer que fa més de deu anys es veia, no només, aquella activitat,
si no el conjunt de totes aquelles activitats, afectada per un planejament urbanístic
que es va aprovar en aquest Ple municipal, i que afecta a totes les façanes de
l‟àmbit industrial que dóna a la Rambla la Marina, perquè el què es buscava, i jo puc
entendre que algú estigui en desacord, era generar un àmbit urbà de connexió entre
el barri de Bellvitge i el barri del Centre.
Com vostès saben, avui aquella rambla és una rambla altament transitada, que una
vegada passada la Avinguda Carrilet i fins arribar a la rotonda on està la Plaça
Malvia a la banda esquerra, baixant, és un terreny absolutament industrial. Aquesta
transformació el què volia era cosir la ciutat per un polígon industrial que ha quedat
al mig de la ciutat, desprès del soterrament de les vies dels ferrocarrils de la
Generalitat, conegudes com el carrilet.
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Si vostès volen obviar això, estan en el seu dret, però no enganyin a la gent. Aquest
projecte és de fa de més deu anys. En aquell moment, la Salamanda que només
contava amb aquella sala, obre una altra sala però a més a més s‟afegeix un
projecte cultural, en el que des del primer moment ha participat aquest Ajuntament,
que és la Casa de la Música. Aquest és el projecte que com Ajuntament,
evidentment, hem d‟incentivar, hem de potenciar i estem molt satisfets, molt
orgullosos d‟aquest projecte i molt satisfets de que la sala Salamandra sigui una
sala d‟exhibició de cultura emergent, de nous artistes de la ciutat, que hi ha molts
artistes arreu del món, diria jo, que en el seu inici, han sortit d‟aquella sala.
Nosaltres, amb els responsables d‟aquesta empresa, perquè a vegades, vostès,
segons i com, el que és una empresa li sembla bé i segons quina empresa no li
sembla bé, a nosaltres, ja els hi dic, en general, les empreses ens assemblen bé, i
si ens podem entendre, molt millot, en aquesta empresa, el que sempre hem buscat
és aliances i durant els últims quinze anys, como a mínim, hem trobat un munt, hem
tirat endavant el Lets Festival, col·laboren en els concerts gratuïts que es fan a les
festes de primavera, per al conjunt de la ciutat, col·laboren en les festes majors de
la ciutat. La última gran col·laboració que hem fet amb ells, amb una innovació, ha
sigut a la setmana cultural andalusa on el divendres es va fer un concert d‟acord
amb la FCAL per poder portar la cultura popular tradicional d‟Andalusia, portar-la a
la sala Salamandra, a la 1, a la nova, a la gran. Aquest Ajuntament, aquest Govern
municipal, sempre ha treballat de la ma, i continuarem treballant de la ma, amb els
responsables d‟aquest projecte.
Però del projecte Casa de la Música, anem més enllà, i amb el tancament de la
Sala 2, que evidentment, des del nostre punt de vista, es perd una sala d‟exhibició
prou rellevant, el que ja estem treballant des de fa molt de temps, no des de abans
d‟ahir, des de fa molt de temps, és treballar per veure cóm podem recuperar una
nova sala d‟exhibició, com poder dotar de més recursos en aquesta ciutat per poder
tirar endavant més projectes, apropar més cultura, i que no només o no
exclusivament, siguin les expressions culturals de l‟àmbit musical, si no que vagin
més enllà, com projectes de cultura, en l‟àmbit de cultura de carrer, d‟espectacles
de circ, de dansa, i poder prolongar molt més enllà, aquesta qüestió.
Quan vostès parlen d‟aquest perímetre, comencem a afegir coses. El Sr. Miguel
García feia referència. Perquè l‟altre dia quan es va fer lo del Leonardo Da Vinci, es
va cometre un error, es va demanar disculpes, perquè es va cometre un error,
vinculant una modificació en un pla, dins d‟aquest projecte o d‟aquest territori de
densitat, del Districte Cultural, mai ha estat en el Districte Cultural, mai. Aquesta
peça sempre ha estat exclosa, perquè té un planejament vigent aprovat prèviament,
i vostès, que jo algun grup d‟aquest hemicicle ho plantegi, ho puc entendre, crec
que respon a la seva forma de pensar, però que ho plantegin els senyors de
Ciutadans em sorprèn més. ¿Vostè està en contra de la propietat privada? ¿Vol que
tirem enrere o que “enagenem” aquells que tenen drets generats, perquè tenen una
propietat amb unes qualificacions urbanístiques? Vol que li traiem? És que el què
ens està plantejant? Si vostè és això el què està plantejant, res a dir. És un
plantejament, però em semblaria un plantejament nou per part del seu grup
municipal.
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Dit tot això, es parlava de gentrificació en el Districte Cultural. Mirin, anava dir,
espero que sigui la última vegada, però malauradament, estic convençut de que no
serà així. En tot el perímetre del Districte Cultural, hi viuen 250 persones, perquè
com vostès saben, i així està, perquè en la modificació de planejament que estem
fent, en el Districte Cultural, l‟únic que fem és una ampliació d‟usos en el sòl
qualificat d‟industrial. No es toca rés d‟habitatge, no es construiran més habitatges
en el Districte Cultural. No hi ha cap planejament que ho permeti, aquesta
modificació no ho planteja, no enganyin a la gent, no ho diu enlloc. En el carrer
Miquel Romeu, que està inclòs dins d‟aquest perímetre, ja existia, ja preexistia, un
sòl que barreja residencial amb industrial i es manté, no se li ha modificat la
qualificació urbanística a ningú. A cap peça de tot el conjunt del Districte Cultural,
no s‟ha modificat el planejament, l‟únic que s‟ha dit, és escolti aquell terreny que és
industrial, a partir d‟ara, a part de tot allò que es podia fer en aquelles naus, a més a
més, es poden incorporar usos culturals, usos creatius, usos d‟innovació i allà on hi
hagi un artista que tingui el seu taller de creació, pot destinar fins al 20%, el titular,
exclusivament el titular, pot destinar fins al 20% a tenir la seva pròpia residència.
Això és el que diu i no diu una altra cosa, i a partir d‟aquí es pot estar d‟acord o es
pot estar en desacord. Vostès també poden dir, no, es que no es refiem d‟això què
diuen i pensem que una vegada dit això, ens enganyaran i faran trampa. Miri, jo
contra les prevencions, jo és que, això de les qüestions preventives, van quedar
prou escaldats. Aquí els documents diuen el què diuen i quan diguin o quan fem
una cosa diferent del què diem ho poden plantejar.
I ja per acabar, respecte del punt número 8. En el punt número 8, en la modificació
de crèdit, els torno a repetir. Vostès se‟n recorden quan els vam facilitar, que ens ho
vam demanar, els vam facilitar a tots el grups, l‟acord inicial que es va signar amb el
Cirque du Soleil, ho tenen tots els grups, ens ho vam demanar i el vam facilitar. En
aquell document diu que en el lloc, en el solar, un solar municipal, on es preveu la
instal·lació d‟aquesta activitat, que és una instal·lació que durarà quatre mesos,
cada vegada que vingui, sigui cada any, cada dos anys, en allà, s‟ha de fer una
sèrie d‟intervencions que és un solar municipal d‟equipament, qualificat
d‟equipaments, que no s‟ha modificat, i allà explica que les intervencions que s‟han
de fer, hi hauran algunes que corresponen i que correran a càrrec de l‟Ajuntament i
d‟altres que correran a càrrec del Cirque du Soleil, ho posa en aquell document, i no
ho diu en abstracte, ho diu partida a partida, diu cadascuna de les coses que
pagarà l‟Ajuntament i cadascuna de les coses que pagarà el Circ, ho diu. De la
previsió que tenim ara, d‟intervenció en aquell solar, allà el què es diu, és que es fa
un projecte, un projecte únic d‟intervenció, lògicament, només es fa una intervenció,
una intervenció que en números rodons, puja un milió d‟euros, més l‟IVA. Aquesta
intervenció, si anem partides a partides, i si vostès que coneixen el desglòs dels
diferents elements, veuran que com a mínim, el 50% del cost serà assumit
directament pel Circ, però estaran vostès d‟acord, en que si nosaltres fem un
pastilla d‟equipaments que és el que està destinat en allà, fem una pavimentació,
fem un moviment de terres, posem l‟enllumenat públic, això corri a càrrec de
l‟Ajuntament, perquè és una pastilla d‟equipament municipals, on la major part del
temps es farà activitat d‟equipament municipal, es farà activitat pública i solament
quan vingui el Circ de manera recurrent durant uns anys, cada vegada que vingui,
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ell, les infraestructures que ells necessiten, pròpies per a la seva activitat, aquestes
corren íntegrament al seu càrrec, a part, evidentment, del pagament que cada
vegada que vingui a instal·lar hauran de pagar en concepte de la llicència de
l‟activitat.
Per tant, entre unes coses i unes altres, els puc assegurar que el cost del conjunt
de l‟operació és l‟obtenció d‟una pastilla d‟equipament que per aquest Ajuntament
tindrà cost cero, al final de l‟operació. Però això no és que jo avui els hi descobreixi,
és que vostès tenen tota la documentació, la tenen des del primer dia. Allà tenen
element a element, què va a càrrec de l‟arrendador i què va a càrrec de
l‟arrendatari. Per tant, no hi ha ni trampa ni cartró.
Per tant, el circ vindrà a la ciutat, s‟instal·larà cada vegada que vingui, cada vegada
que vingui pagarà i del conjunt de la inversió que hi ha prevista, en aquest moment,
sense que estigui fet o adjudicat el projecte, redactat finalment el projecte i per tant,
ajustat als costos, ja els hi dic que, com a mínim, el 50% correrà a càrrec del Circ
du Soleil.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
A mi realment que des de determinats grups es parli del dèficit de les escoles
bressol, em sorprèn. Jo només volia dir dues coses, les escoles bressol tenen una
funció social, tenim, evidentment, tres escoles bressol, com a mínim, amb una
situació de les famílies que tenen grans dificultats en poder fer front a les quotes,
podríem ser molt més estrictes i, per tant, molt més antisocials, per evitar
determinats dèficits que res tenen a veure amb l‟empresa, sinó amb les entrades i
sortides que tenen les nostres escoles.
I, Sr. Monrós, que em parli vostè de dèficit quan sap perfectament que el govern de
la Generalitat, el departament d‟Educació, ha deixat de finançar les escoles bressol,
quan és el departament qui té les competències exclusives en l‟educació infantil 0-3
i que s‟ha desentès del tot i ens ha traslladat un dèficit, que a vegades em
preocupa, doncs aquest recel en relació a determinats costos, doncs bé, aquí es
parlava d‟1 milió d‟euros del Cirque du Soleil, bé, el departament d‟Educació ens
genera 1 milió d‟euros de dèficit, cada any, perquè no fa front a les seves
obligacions, que és allò que va comprometre‟s, no només amb el nostre
Ajuntament, sinó amb el conjunt d‟ajuntaments. Ens retreu 1 milió d‟euros cada any
només amb les escoles bressol, i que vostè vingui aquí a parlar-me dels dèficits
d‟aquestes pobretes escoles on les famílies prou feines tenen per poder assumir i
pagar la quota, i d‟aquí ens ve el dèficit Sr. Monrós i senyors d‟Iniciativa, Izquierda
Unida-Iniciativa-Pirates.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí, petits comentaris sobre els diferents punts, que han comentat els diferents grups
polítics. Responent a la CUP, sobre el punt sisè, són acords que van venint de
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manera paulatina, però l‟Ajuntament garantitza que la feina es fa, per tant, o sigui, la
garantia que es neteja i que es recullen totes les escombraries i que es recullen les
seves pròpies escombraries, això es garanteix, això ja ho posa en l‟acord, per tant,
l‟Ajuntament el que fa es garantir-ho, si no ho pot fer, llavors sí que se li passa la
taxa i demés, però és l‟empresa qui s‟ha d‟encarregar de recollir la seva pròpia
brossa.
Respecte a la modificació de crèdit, el punt número setè, doncs el que s‟ha fet és
presentar projectes que estaven abans en redacció, que venien tots del pla
d‟inversions, però el que hi ha és una bateria de projectes diferents, no tots tenen a
veure, ni amb el Cirque du Soleil, ni amb el tema del Districte Cultural, sinó que són
projectes diferents i això en col·lació al que estava dient el Sr. Nieto, jo crec que ha
barrejat molts temes, són projectes totalment diferents, en general l‟Ajuntament, els
seus tècnics, fan la redacció de projectes, fan tota la seva feina i llavors quan hi ha
projectes molt especialitzats és quan es demana ajuda a fora, però en general
sempre la contractació es fa o tota la redacció de projectes es fa a nivell intern, tots
els projectes de redacció d‟obres, els contractes menors són de 60.000 euros, per
tant, no hi ha cap que superi aquest preu, per tant, sinó això no es podria fer
legalment. Per tant, no acabem d‟entendre aquests comentaris.
Respecte al punt sisè, Sr. Nieto, doncs ja li passaré la informació dels metres
quadrats de cada empresa, perquè no tinc aquí aquesta dada, però sí que li
comento que si necessita més informació abans del Ple, per aclarir tota la seva
situació, que estem a la seva disposició, perquè creiem que ha barrejat termes i
conceptes que no tenen res a veure.
I al Sr. Miguel García de Ciutadans, per tranquil·litzar-lo, els diners de l‟IBI no
serveixen pel Pla d‟Inversions que hi ha a la modificació de crèdit, tranquil que no
serveixen per això, serveixen per a les beques menjador, per exemple, per a les
escoles bressol, però no per les modificacions de crèdit de les inversions del nostre
municipi. Tranquil, que per això ja està el govern per fer la feina.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, punt 8, amb tota l‟explicació que ens ha donat el responsable de l‟àrea.
Quan parlen d‟un determinat, constantment van saltant, d‟un determinat
planejament urbanístic en un determinat perímetre establert i constantment van
saltant, amb la mateixa argumentació, el concepte aquest tan repetit de perímetre
obert. Nosaltres ens preguntem si, per exemple, totes les activitats culturals que
s‟estan portant a terme o que es poden portar a terme en breu en edificis singulars,
com poden ser Can Trinxet o el futur Cosmetoda o l‟edifici Freixes, edifici privat, o a
les naus que ara mateix ocupen artistes de la nostra ciutat o que han vingut de fora,
però que ja són de la nostra ciutat, al carrer de Salamina, per exemple, si tot això o

…/…

22

el que podria haver estat, per exemple, el projecte inicial de l‟edifici Mistral, que no
serà el que s‟havia dit que seria, ens preguntem si tot això entraria dins d‟aquest
Districte Cultural amb perímetre obert.
Perquè si és així, si aquest perímetre obert inclou, i creiem que sí, perquè així ho
hem anat sentint durant els últims mesos, si aquest perímetre obert inclou les
activitats culturals que s‟estan fent des de fa mesos o s‟estan anunciant que
s‟inclouen dins d‟aquest projecte cultural, llavors no estem parlant d‟uns determinats
carrers, en els quals no hi ha vivenda o la vivenda que hi ha és, no recordo
exactament la paraula que ha utilitzat, que era molt poca vivenda al carrer Miquel
Romeu, però és vivenda la que hi ha a Miquel Romeu, però és que al voltat de totes
aquestes que hem dit, l‟edifici Freixes, Can Trinxet, el futur Cosmetoda, amb els
usos que se‟ls hi doni, o les naus del carrer Salamina, al voltant de tot això sí que hi
ha vivenda i bastants de vivendes.
I el que no ens poden dir, tot i que ens ho van dir en un Ple fa molts mesos, és que
això no afectarà, perquè ja està afectant, perquè les veïnes d‟aquests barris de
Santa Eulàlia i de Sant Josep ja estem veient com els preus del lloguer, des de fa
mesos, ja estan pujant, els preus del lloguer fa un any, any i mig, als barris de Santa
Eulàlia i de Sant Josep no són els mateixos. Segurament, veient els riures del partit
de govern, segurament ,entendran ells, que segurament és per motius aliens a la
seva acció de govern, segurament també per motius aliens a la seva acció de
govern. Però nosaltres considerem políticament que l‟orientació que s‟està donant
al projecte de Districte Cultural, està influint també en aquesta pujada actual, real,
de preus del lloguer en els dos barris, tant al barri de Sant Josep, com al barri de
Santa Eulàlia.
També els hi proposem, si per cas, i ja ho portarem en un altre Ple si cal, de fer-ne
un estudi d‟això, podem mirar des que van començar a parlar de Districte Cultural,
com evolucionen els preus del lloguer en els barris on afecta...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez, se li ha acabat el temps. M‟havia demanat la paraula també el Sr.
Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sr. Graells, he parlat abans, hi ha deficitàries unes societats, val? a les quals
l‟Ajuntament els hi dóna la gestió. Potser hauríem de parlar de quin és el cost, què
costa tot això i explicar-ho bé, perquè, torno a repetir, són societats deficitàries.
Però no només les escoles bressol, sinó el 90% de les auditories que ens han
presentat. Podríem fer un memorial de desgreuges de les coses que no ha fet la
Generalitat o de les coses que no ha fet la Generalitat quan governava el Partit
Socialista o a l‟Estat Espanyol, jo no venia aquí a fer aquest memorial de
desgreuges, perquè ja el sabem, tant d‟uns com dels altres, sinó que manifestava la
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meva preocupació, si recupera la conversa que he dit, manifestava la meva
preocupació envers el resultat d‟aquestes auditories i del resultat de pèrdues,
perquè algunes són continuades. Expressar, com a ciutadà de l'Hospitalet, com a
representant d‟un partit polític i de la ciutadania, que em preocupa això, crec que és
el més normal que hi ha en el món, si ho volem convertir en un memorial de
desgreuges, bé, doncs fem un segon round i continuem. Jo només manifestava això
i no he expressat una critica destructiva, sinó que expressava que creia que ens ho
hauríem de revisar, perquè és una situació constatada que no ve només d‟aquest
últim any, sinó que ve de l‟anterior, i no només de les escoles bressol, sinó de molt
dels poliesportius.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Referent al Districte Cultural, el nostre grup no es nega a què hi
hagi indústria cultural a una part de la zona industrial, però la realitat d‟avui en dia
és que únicament veiem, des de fa molts anys, titulars buits de contingut.
I referent al tema del Salamandra, el Salamandra 2, és a dir, el Salamandra inicial,
que no està ubicat dintre del perímetre del Districte Cultural, però sí que en el seu
moment, doncs el Salamandra que té un projecte cultural consolidat a nivell de la
ciutat, que és un punt de referència no únicament a nivell de la nostra ciutat, sinó
també al conjunt de l‟àrea metropolitana, que el Salamandra dóna a conèixer també
a la nostra ciutat, perquè molts ciutadans coneixen, sobretot el joves, la nostra
ciutat gràcies a aquesta sala de concerts, doncs té un projecte cultural i un projecte
cultural que va ser afectat a l‟inicia, ara fa 10 anys, per un pla urbanístic.
Un pla urbanístic que va significar que a corre cuita el Salamandra hagués de
marxar i buscar uns nous espais a nivell de la ciutat, i nosaltres del que ens
queixem és que aquest projecte cultural que té, que és la Casa de la Música, amb
el tancament del Salamandra 2 perdrà un 40% de la seva programació i els hi
exigim que vostès han tingut 10 anys per plantejar una alternativa amb el
Salamandra, perquè aquest projecte, que és la Casa de la Música, no perdés la
seva activitat, com perdrà a partir del juny, dit pels propis propietaris del
Salamandra, el 40% d‟aquest projecte tan important per a la nostra ciutat, que és la
Casa de la Música.
I també parlem d‟indústria cultural a una part de la zona industrial, però que també
és important, doncs parlar i desenvolupar polítiques concretes per industrialitzar la
carretera del Mig, per fomentar la petita i mitjana empresa, perquè creï ocupació,
perquè no únicament hem de parlar d‟indústria cultural, sinó que també hem de
parlar, a la zona industrial, d‟ara industrialitzar aquesta zona, que està també
situada a un sector estratègic de la nostra economia.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, ya enviaremos por escrito la pregunta al respecto de ese cálculo del tributo
sobre metros cuadrados de las empresas. Y yo siento reafirmarme, pero la
información que está en el archivo, sale un cuadro allí en el proyecto, que pone
“Programa EDUSI Distrito Cultural”, y salen esas calles concretas, y nosotros lo que
planteamos desde nuestro grupo, que creemos que es más garantista desde el
punto de vista de la contratación pública, que esas calles que son colindantes
todas, que van vinculadas al Distrito Cultural, que eso vaya a licitación, que eso es
estudio de “arranjament”, estudios u obras, pero que todo eso que está separado,
que vaya en un único proyecto, estamos hablando de unas manzanas, de un
perímetro, que es el mismo y que está identificado como que forma parte de ese
programa de acondicionamiento del Distrito Cultural. Y ya está.
Y respecto al cálculo del… el balance, como podría ir con…, del servicio del Cirque
du Soleil, su instalación, pues bueno, nosotros lo que tenemos hasta ahora es una
declaración de intenciones, ha salido alguna cifra, no negamos si la cifra es o no es,
se asumiría en el 50%, pero lo que nos gustaría es ver eso escrito, negro sobre
blanco, firmado, acordado, sobre esos acuerdos que hayan, porque si no como
diríamos aquel, así también hago yo negocios ¿no? de la crítica que también han
hecho muchos grupos de la oposición respecto a la solución de los antiguos
juzgados de l‟Hospitalet, en el que nosotros creemos que el saldo, el balance al
final no es tan positivo como se quiere explicar y al final le supone dinero, directa o
indirectamente, a las arcas municipales.
Y sobre el tema de las “escoles bressol”, que comentaba el Sr. Graells, nosotros
queremos la gestión directa, lo dijimos en su día y lo volvemos a mantener.
Obviamente hay servicios públicos que son deficitarios, son así, los transportes
públicos, servicios sociales, etc. Pero hay cosas que nos chocan, por ejemplo el
balance del servicio de SUARA, que tiene más de 100.000 euros de beneficio, leído
en frío el informe de la auditoría, “ens sobte” que un servicio de atención a las
personas tenga un beneficio de 100.000 euros, se puede gestionar muy bien, pero
no sé a qué es debido, o se dan menos servicios o hay menos gente contratada.
Por lo tanto, hay algunos elementos que iremos aclarando seguro en el transcurso
del Pleno. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Mire, Sr. Belver, usted decía que le extrañaba que un
grupo como Ciudadanos, que estuviera en contra de la propiedad privada, no, es
que no estamos, al contrario, estamos a favor de la propiedad privada, obviamente,
pero de lo que estamos en contra es de la especulación feroz y salvaje, que ha
llevado a este país a lo que nos ha llevado, a tener que hacer los recortes que han
hecho, porque unos señores llegaron aquí, ancha es Castilla, construyendo,
burbujas, créditos a tutiplén, como se dice en el argot de la calle, y aquí se volvió
toda la baraja de reyes y al final desahucios, historias y tal. O sea, los movimientos
especulativos tienen que tener una contrapartida en cuanto al estado de control, por
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ejemplo con las leyes que hay de la competencia, etc, y sobre todo no darle el libre
albedrío sin una norma, sin una intervención, cuando se ve que esas actuaciones al
final van a acabar como han acabado en estos 10 o 15 años de especulación voraz,
que ha acabado con el país en la miseria, a punto de la bancarrota. De eso
estamos totalmente en contra, pero a favor, obviamente, de la propiedad privada,
por qué no.
Y mire, aquí usted ha dicho 1.250.000 euros ¿le parece poco? Ellos van a pagar la
mitad, no lo pone en ningún sitio en el documento, no es cierto, no es cierto, en el
documento que ustedes nos han pasado…, si tiene otro, que lo ha hecho
posteriormente, enséñenoslo, pero en el documento que tenemos ahí no lo pone. Y,
no faltaba más, usted dice, ellos se van a poner sus cosas, van a contribuir,
obviamente, al desarrollo de su negocio, pues no faltaba más que se lo pagáramos
nosotros, le montáramos la carpa, los restaurantes, las cuñas de televisión y de
radio, publicidad y tal, claro que lo tienen que pagar ellos, obviamente. Pero, mire,
1.250.000 euros nos parece un soberano disparate, teniendo en cuenta que
además van a pagar 150.000 euros por temporada, teniendo en cuenta que
además se lo van a pagar a ustedes, se dice aquí, en efectivo o en especias o
como les venga bien, unas entraditas para aquí, para allí.
Miren, más o menos lo que ha pasado con el edificio de los Juzgados, que le han
hecho ustedes un regalo a Planeta ¿saben lo que vale ese edificio al precio que
vale hoy el techo en esta ciudad, de alquiler? Vale casi el doble de lo que han
puesto, pero es que encima los 700.000 euros que ustedes dicen que les van a
cobrar, se los van a pagar también en especias, en esto, en lo otro, y sobre todo en
adecuación del local para su propio negocio, que de aquí a 30 años, cuando lo
dejen, ya veremos cómo queda y si no hay que volver a hacer la inversión.
Por lo tanto, aquí, miren, esto son…está muy bien que se promocione la ciudad,
que se diga que vamos a tener aquí el mejor circo del mundo, está muy bien, pero
yo digo, no lo vendan ustedes como algo que va a repercutir favorablemente en la
ciudad a nivel económico, al contrario, ya les garantizo yo que la cuenta de
explotación a lo largo del período de tiempo, si no cambian ustedes las condiciones
del contrato, será en números rojos para el Ayuntamiento y bastantes. Porque
miren, yo quizás no sepa de política, pero de números seguramente sí sabré, y de
gestión, no les quepa la menor duda, sí, sí, ya se lo digo yo a usted señor de
Esquerra Republicana que hace así como dudándolo, ya se lo digo.
Mire, en cualquier caso, me parece un soberano disparate que tengamos que poner
1.250.000 euros. Y lo del IBI, oiga, no tiene nada que ver una cosa con la otra,
usted lo ha mezclado, no yo, yo sé que no es para inversiones, siempre estás con
el cuento de las becas comedor, como si les doliera…

SRA. ALCALDESSA
Muchas gracias Sr. García, se le ha acabado el tiempo, Sr. García, se le ha
acabado el tiempo. ¿Hay alguna intervención más? Sr. Belver.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Evidentment no és que repetim el conte, és que el projecte
ho diu i ho diu per escrit, el Districte Cultural és un projecte de perímetre obert, ho
ha dit sempre, evidentment vostè feia referència a allò que passa o les activitats
que es puguin realitzar a l‟edifici Freixes o que pugui haver-hi a Cosmetoda o que
pugui haver a Germans Albert, si tenen a veure amb l‟àmbit de la cultura, de la
creació, de... ¿tenen a veure? Sí. Fem un estudi comparatiu de preus de lloguer, sí,
però el farem en referència també amb el nostre entorn i a la resta de ciutat, o sigui,
si el preu de lloguer de l'Hospitalet puja al 3, al 5, al 10, al 15, al 25% més que el
que puja al conjunt de l‟àrea metropolitana, haurem fet alguna cosa internament que
haurà afectat. Accepto el repte, fem un estudi, no el farem nosaltres, com vostè sap
hi ha un estudi que això ens ho dirà en el temps.
Mirin, en els temes del Districte Cultural, jo puc entendre que a vostès els hi sembli
bé, malament, si intervenim, perquè som intervencionistes, si no fem res, perquè no
fem res, a la ciutat en els últims dos anys s‟han instal·lat, des del punt de vista de la
creació o de l‟àmbit cultural, més de 150 activitats, això ha sigut producte de l‟atzar,
bé, si algú ho vol explicar així, jo no tinc cap inconvenient, però no ho neguem. ¿Al
carrer de Salamina hi havia alguna activitat cultural fa dos anys? ¿En el carrer de
Cobalt hi havia alguna activitat?¿En el carrer Isaac Peral, on tot un edifici industrial
s‟ha anat omplint de galeries de primer nivell que han vingut de Barcelona a la
ciutat, allà hi havia alguna activitat cultural? I ha sigut entre privats, no li donin el
benefici a l‟Ajuntament, ni que hem fet una magnífica gestió. Alguna cosa haurà
passat, no són edificis municipals, no els hi hem donat una subvenció, no els hem
portat de l‟orella, no han vingut castigats o per una qüestió bíblica que els ha enviat
cap a l'Hospitalet, ha sigut una acció voluntària, per tant, alguna cosa tindrà aquesta
ciutat que la gent vol venir a veure i afortunadament hi ha gent fora d‟aquest Ple,
que creu més en la ciutat, que molts dels regidors que el que haurien de fer és
defensar-la, afortunadament hi ha molta gent que creu en aquesta ciutat.
I mirin, respecte de tota l‟opinàtica, poc, amb “libre albedrío” no fem res, el edificio
Planeta, usted está obsesionado, me parece muy bien, pero ese pago, que quede
claro, ese pago en especies que parece que es una cosa...estamos hablando de
becas para los ciudadanos de esta ciudad, que van a poder acceder a estudios que
de otra manera no podrían. De eso estamos hablando, usted no está de acuerdo,
me parece legítimo, pero estamos hablando de que en lugar de darle un dinero al
Ayuntamiento, lo paguen en becas a gente que no podría pagarlo, de esta ciudad.

SRA. ALCALDESSA
Gracias Sr. Belver. No hay más tiempo, ha agotado el tiempo el portavoz del grupo
socialista, por tanto, hemos finalizado la discusión, quedan aprobados los cinco
dictámenes. Por tanto, Sra. Secretaria, pasamos a la Comisión Permanente de
Drets i Territori.
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ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L’ALCALDIA 554/2017, DE 31 DE GENER, DE NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL.(EXP. 2387/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l‟Alcaldia número 554/2017, de 31 de gener, que literalment diu:
“DECRET DE L‟ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR PERSONAL EVENTUAL
Atès que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 19 de
juny de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l‟article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l‟article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l‟article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s‟aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l‟article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d‟abril de
l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual, en aquell moment, comprenia les places
següents:






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

Atès que el Ple de l‟Ajuntament a l‟aprovar els Pressupostos Municipals pel 2017,
va aprovar la Plantilla de personal eventual, que va quedar de la següent manera:






1 Assessor/a de l‟Alcaldia
4 Assessor/a Nivell 1
4 Assessor/a Nivell 2
7 Assessor/a Nivell 3
8 Assessor/a de grups municipals

Atès que per la Junta de Govern Local, s‟ha d‟acordar l‟adequació del catàleg de
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llocs de treball del personal eventual, per fer-lo coincidir amb les places aprovades
en els Pressupostos 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 i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal per diferents llocs de treball
com a personal eventual.
Atès que actualment restarien vacants amb la nova adequació del catàleg a 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 lloc de treball d‟Assessor/a de grups municipals.

Atès que des de la Regidoria adjunta de Sanitat i Salubritat Pública de l‟Àrea de
Benestar i Drets Social, ha demanat a l‟Alcaldia-Presidència la necessitat d‟un
Assessor nivell 3.
Vist l‟informe de l‟assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que en confereixen els articles 104.2 de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l‟article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l‟article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar ASSESSOR DE NIVELL 3, amb les característiques, retribucions
brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual al senyor,
1.- M. J. M. O.
Aquest nomenament resta condicionat a l‟aprovació de l‟acord núm. 2126 de
l‟expedient 611/2017, en el que s‟adequa el catàleg de Llocs de Treball del Personal
Eventual a la plantilla de Personal Eventual; inclòs l‟esmentat acord, a l‟ordre del dia
de la Junta de Govern Local de data 31 de gener de 2017.
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la
Plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:



1 lloc de treball d‟Assessor/a Nivell 1
1 lloc de treball d‟Assessor/a de grups municipals
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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.- Carregar la despesa que comporta l‟acord primer, a l‟aplicació pressupostària
04.9120.110.00.00 dels Pressupostos Generals d‟aquest Ajuntament per aquest
any 2017.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d‟anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l‟article 304.3 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
Novè.- Donar trasllat d‟aquest decret, a la persona nomenada, a l‟àrea de Benestar
i Drets Socials (Regidoria Adjunta de Sanitat i Salubritat Publica), 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 2.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE L’ACORD DEL
CONSELL PLENARI DEL CONSORCI DEL PARC AGRARI DEL BAIX
LLOBREGAT DE 3 DE NOVEMBRE DE 2016. (EXP. 483/2016)
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:
VIST que el Ple de l‟Ajuntament en sessió de 28 de juliol de 2015, va ratificar la
modificació dels Estatuts aprovada pel Consell Plenari del Consorci del Parc Agrari
del Baix Llobregat en sessió de 21 d‟abril de 2015, aprovant inicialment el text refós
dels Estatuts.
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ATÈS que l‟acord es va publicar al DOGC número 6927 de 4 d‟agost de 2015 i al
BOPB de 7 d‟agost de 2015.
ATÈS que durant el termini d‟exposició pública no es van presentar suggeriments ni
al·legacions, per Decret de l‟Alcaldia número 7334/2015, de 28 de setembre, en
execució de l‟acord del Ple referit, es va declarar elevada a definitiva la ratificació de
la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat i el text
refós dels estatuts.
VIST que el 15 de març de 2016 va tenir entrada al Registre General de
l‟Ajuntament, amb el número 17357, trasllat de l‟acord del Consell Plenari del
Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, en sessió de 12 de novembre de 2015,
pel qual, i un cop resoltes les al·legacions presentades, s‟aprovava definitivament la
modificació dels estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, que es va
aprovar inicialment pel seu Consell Plenari el 21 d‟abril de 2015, així com el text
refós resultant dels Estatuts del Consorci.
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament en sessió de 26 d‟abril de 2016 va ratificar
l‟aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci del Parc Agrari del
Baix Llobregat, així com el text refós resultant.
VIST que l‟article 322 en relació a l‟article 313 del reglament d‟obres, activitats i
serveis dels ens locals en Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,
requereix que la modificació dels estatuts del Consorci sigui ratificada pels ens, les
administracions i altres entitats consorciades, i acordada amb les mateixes
formalitats que per a l‟aprovació.
VIST que el 3 de gener de 2017 ha tingut entrada al Registre General de
l‟Ajuntament, amb el número 581, trasllat de l‟acord del Consell Plenari del Consorci
del Parc Agrari del baix Llobregat, en sessió de 3 novembre del 2016, pel qual
aquell resta assabentat de la manca de ratificació per part de totes les entitats
consorciades de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Agrari del Baix
Llobregat, requeriment a l‟efecte i rectificació d‟error material dels acords
d‟aprovació inicial i definitiva de la modificació dels estatuts quan a l‟enumeració
dels articles afectats per la modificació.
L‟Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l‟article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local,
DONA COMPTE AL PLE de l‟escrit del Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat
de data 3 de gener de 2017, amb número de Registre General d‟Entrada 00581, pel
qual comunica a aquest Ajuntament, que el Consell Plenari del Consorci del Parc
Agrari del Baix Llobregat, en sessió de 3 novembre del 2016, va adoptar l‟acord que
en el seva part dispositiva literalment diu:
“Primer.- Restar assabentat el Consell Plenari de la manca de ratificació per part
de totes les entitats consorciades del projecte de modificació dels Estatuts del
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Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, modificació que va ser aprovada pel
propi Consell Plenari de manera inicial en data 21.4.2015 i definitivament en
data 12.11.2015, manca de ratificació total que comporta l’incompliment d’una
obligació legal, la impossibilitat d’aplicar els Estatuts modificats i la de percebre
qualsevol subvenció i transferència amb càrrec als pressupostos de la
Generalitat de Catalunya.
Segon.- Requerir a les entitats quina ratificació encara resta pendent per tal que
elevin als seus òrgans competents la ratificació de l’aprovació definitiva de la
modificació dels Estatuts del Consorci, ateses les conseqüències que la manca
de ratificació comporta.
Tercer.- Rectificar l’errada material detectada als apartats primer i segon
respectivament de la part resolutiva dels acords d’aprovació inicial i definitiva de
la modificació dels Estatus del Consorci de 21 d’abril i 12 de novembre de 2015,
quant a l’enumeració dels articles afectats per la modificació estatutària, en el
sentit d’incorporar igualment com a article afectat l’article 15.
Quart.- Notificar aquests acords a les entitats consorciades per al seu
coneixement i efectes.”

COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC I OCUPACIÓ
ACORD 3.- RELATIU A ESMENAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ANOMENAT “PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC DE L’HOSPITALET 2016-2019”, ENTRE AQUEST AJUNTAMENT,
L’UGT CATALUNYA, L’UGT DE L’HOSPITALET, CCOO DE CATALUNYA I
CCOO DE L’HOSPITALET I L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE L’HOSPITALET
I EL BAIX LLOBREGAT (AEBALL), APROVAT PER ACORD DEL PLE
MUNICIPAL DE 20 DE DESEMBRE DE 2016. (EXP. 6126/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 1 vot
en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín
Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; assistents presents
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en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

VIST que mitjançant Acord del Ple Municipal, núm. U020401/00044, adoptat a la
sessió celebrada el 20/12/2016 es va aprovar la minuta del Conveni de
Col·laboració denominat “Pacte Local per l‟ocupació i el desenvolupament
econòmic de L‟Hospitalet 2016-2019”, entre l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat, l‟UGT Catalunya, l‟UGT de l‟Hospitalet, CCOO de Catalunya i CCOO de
l‟Hospitalet i l‟Associació Empresarial de l‟Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL),
per a mitjançant la “Estratègia Territorial de Desenvolupament Econòmic i
l‟Ocupació” aconseguir els objectius que s‟indiquen al propi Acord plenari.
VIST que el Conveni “Pacte Local per l‟ocupació i el desenvolupament econòmic de
L‟Hospitalet 2016-2019” presenta, al seu epígraf “En relació als compromisos
econòmics” (quart paràgraf, primer guió, corresponent a la pàg. 13 del Conveni i
reproduït a la pàg. 28/32 de l‟Acord plenari), el següent error material relatiu a la
determinació del moment d‟efectivitat de l‟aportació, que en lloc del quart trimestre
dels exercicis 2017, 2018 i 2019, ha de ser en el primer quadrimestre dels exercicis
de vigència del Conveni (com s‟indica a l‟informe jurídic reproduït als antecedents
de l‟esmentat acord plenari, concretament a la seva pàg. 6/32):
On diu: “- L’Ajuntament farà efectiva l’aportació anual de 12.000€ als agents
socials per la seva participació en el desenvolupament del Pacte Local durant
el quart trimestre dels exercicis 2017, 2018 i 2019 una vegada (...)”.
Ha de dir: “- L’Ajuntament farà efectiva l’aportació anual de 12.000€ als agents
socials per la seva participació en el desenvolupament del Pacte Local durant
el primer quadrimestre dels exercicis 2017, 2018 i 2019 una vegada (...)”.
ATÈS que, en relació a la competència, l‟Acord ara modificat va ser objecte
d‟aprovació pel Ple Municipal, com a conseqüència de que autoritzava una
compensació econòmica idèntica per a cadascun dels exercicis compresos entre el
2016 i el 2019 (12.000,00 € anuals per a cadascun dels tres agents socials signants
del Conveni Pacte Local) i això comportava la modificació dels percentatges i
quanties establertes per l‟art. 174.3 de la text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, establint
aquest mateix article que aquesta possibilitat requereix d‟aprovació plenària.
ATÈS que, mitjançant Acord del Ple U010400/00105, aprovat el 19/6/2015,
s‟estableix que correspon a la Comissió Permanent de Presidència l‟estudi i
dictamen dels assumptes que s‟hagin de sotmetre al Ple en relació amb les
matèries incloses a l‟Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic
i Ocupació.
VIST l‟informe jurídic i la documentació que integra l‟expedient administratiu.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
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Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- ESMENAR, en base a l‟article 109.2 de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, el Conveni de
Col·laboració “Pacte Local per l‟ocupació i el desenvolupament econòmic de
L‟Hospitalet 2016-2019”, entre l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat i els agents
socials, aprovat mitjançant Acord del Ple Municipal, núm. U020401/00044, adoptat
a la sessió celebrada el 20/12/2016, en el següent sentit:
On diu: “- L’Ajuntament farà efectiva l’aportació anual de 12.000€ als agents
socials per la seva participació en el desenvolupament del Pacte Local durant
el quart trimestre dels exercicis 2017, 2018 i 2019 una vegada (...)”.
Ha de dir: “- L’Ajuntament farà efectiva l’aportació anual de 12.000€ als agents
socials per la seva participació en el desenvolupament del Pacte Local durant
el primer quadrimestre dels exercicis 2017, 2018 i 2019 una vegada (...)”.
SEGON.- Remetre l‟esmena del conveni “Pacte Local per l‟ocupació i el
desenvolupament econòmic de L‟Hospitalet 2016-2019” a la Sindicatura de
Comptes u òrgan extern de fiscalització de la Generalitat, per donar compliment a
l‟art. 53 de la Llei 40/2015, d‟1 d‟octubre, de règim jurídic del Sector Públic, en el
termini dels 3 mesos següents a la seva subscripció i donat que els compromisos
superiors continguts superen els 600.000,00 €.
TERCER.- Traslladar els anteriors acords a les entitats signatàries i al Servei de
Programació i Pressupostos d‟aquest Ajuntament.
ACORD 4.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A
L’AMPLIACIÓ D’USOS A LES ZONES AMB QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA
INDUSTRIAL SITUADES ENTRE L’AVINGUDA DEL CARRILET, L’AVINGUDA
DE LA FABREGADA, LA TRAVESSIA INDUSTRIAL I EL CARRER ROSALIA DE
CASTRO, DISTRICTE CULTURAL DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP.
3524/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 8 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
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Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. 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; assistents
presents en el moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de
majoria absoluta exigit en l‟article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de
les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió de 23 de febrer de 2016, va aprovar
inicialment la Modificació puntual de Pla General Metropolità per a l‟ampliació
d‟usos a les zones amb qualificació urbanística industrial situades entre l‟avinguda
del Carrilet, l‟avinguda de la Fabregada, la Travessia Industrial i el carrer Rosalia de
Castro (Districte Cultural).
ATÈS que, una vegada sotmesa a la preceptiva exposició pública, no s‟ha rebut cap
al·legació ni informe en contra, segons Certificat emès per la Vicesecretària General
de l‟Ajuntament en data 18 d‟abril de 2016, i per tant la Modificació puntual suara
esmentada esdevé aprovada provisionalment.
ATÈS que en data 10 de maig de 2016 es tramet a la Direcció General d‟Ordenació
del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació
definitiva.
ATÈS que el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en data 10 d‟octubre de 2016, ha
resolt suspendre l‟aprovació definitiva fins a la presentació d‟un text refós, verificat
per l‟òrgan que ha atorgat l‟aprovació provisional de l‟expedient, que incorpori les
prescripcions següents:
-

-

-

Cal sol·licitar l’informe de la Direcció General de Comerç, de la Direcció
General d’Aviació Civil del Ministeri de Foment, de la Direcció General de
Ferrocarrils del Ministeri de Foment, de l’ADIF, de la Direcció General de
Protecció Civil, de la Direcció General de Transports i Mobilitat i de
l’ATM.
Cal completar el document per a la zona 15 amb les determinacions
establertes als articles 99 i 100 i a l’apartat tercer de la Disposició
Addicional Segona i Disposició Transitòria Tercera del Text Refós de la
Llei d’urbanisme, si bé es poden incorporar els criteris exposats en el seu
Acord de 27 de setembre de 2016 per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.
Cal ajustar la regulació normativa dels usos de la zona 22ac, d’acord
amb la part valorativa de l’Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme
de l’àmbit metropolità de Barcelona de 27 de setembre de 2016.

ATÈS que, de conformitat amb la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat,
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s‟han demanat informes als següents organismes: Direcció General de Comerç,
Direcció General d‟Aviació Civil del Ministeri de Fomento, Direcció General de
Ferrocarrils del Ministerio de Fomento, ADIF, Direcció General de Protecció Civil,
Direcció General de Transports i Mobilitat i ATM, i havent rebut informes-resposta
de tots els departaments llevat de la Direcció de Transports i Mobilitat. Respecte
d‟aquest, ha transcorregut amb escreix el termini que la llei urbanística assenyala, i
per tant en virtut del què disposa l‟article 80.3 de la Ley 39/2015, d‟1 d‟octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, i de
conformitat amb la Provisió del Tinent d‟Alcalde de data 3 de febrer de 2017,
procedeix a continuar les actuacions.
ATÈS que, en compliment del que determina l‟esmentada resolució de data 10
d‟octubre de 2016, s‟ha redactat un document, Text Refós, que recull les
prescripcions assenyalades per la Comissió Territorial d‟Urbanisme de l‟Àmbit
Metropolità de Barcelona.
VISTOS els informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l‟Agència de
Desenvolupament Urbà, en els quals informen favorablement el Text Refós
presentat.
VISTA la llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d‟Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei.
ATÈS que la competència per a l‟adopció de l‟acord municipal recau en el Ple de
l‟Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta, de conformitat amb l‟article
123.1.i) i punt 2 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Text Refós de la Modificació Puntual de Pla General
Metropolità per a l‟ampliació d‟usos a les zones amb qualificació urbanística
industrial situades entre l‟avinguda del Carrilet, l‟avinguda de la Fabregada, la
Travessia Industrial i el carrer Rosalia de Castro (Districte Cultural), en compliment
de les prescripcions de la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data
10 d‟octubre de 2016.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l‟acord primer d‟aquest dictamen, per
triplicat exemplar, així com una còpia del document administratiu, a la Direcció
General d‟Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya, en compliment de la resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat, de data 10 d‟octubre de 2016, per a la seva aprovació definitiva.
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HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 5.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DELS ACORDS
ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EL 29 DE DESEMBRE DE
2016, EN RELACIÓ A LA CONTRACTACIÓ RESERVADA PER A CENTRES
ESPECIALS D’OCUPACIÓ I EMPRESES D’INSERCIÓ, D’ACORD AMB LA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL CINQUENA DEL R.D. LEGISLATIU 3/2011, DE 14 DE
NOVEMBRE, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE
CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC I ALTRES CLÀUSULES DE CARÀCTER
SOCIAL, A ESTABLIR EN ELS CONTRACTES D’AQUEST AJUNTAMENT. (EXP.
16560/2016)
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:
El tinent d‟alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorguen els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de
2016, aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, dona compte al Ple
de l‟Acord de la Junta de Govern Local núm. 060100/1185, de data 29 de desembre
de 2016, que literalment diu:
“ATÈS que la Constitució Espanyola, a l‟apartat 2 del seu article 9, ordena als
poders públics facilitar la participació de tots els ciutadans a la vida política,
econòmica, cultural i social del nostre país, el que motiva al legislador per a que
contempli la necessitat d‟establir vies adequades que facilitin tal participació,
especialment la d‟aquelles persones que per circumstàncies diverses es trobin en
situacions de dificultat i exclusió social.
ATÈS que la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb
Discapacitat reconeix (article 27) el "dret de les persones amb discapacitat a
treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir
l'oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement escollit o acceptat
en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les
persones amb discapacitat.
ATÈS que aquestes persones particularment desfavorides, en situacions de
marginació o exclusió, troben especials dificultats per accedir al mercat de treball,
degut a les seves carències socials, econòmiques, educatives i de qualificació
laboral, amb el que l‟exercici d‟un treball, dret i deure de tot ciutadà consagrat a
l‟article 35 de la Constitució, presenta per a elles nombrosos problemes degut a la
desmotivació personal, al desconeixement o abandonament dels hàbits socials i
laborals bàsics, així com a la manca de nivells educatius mínims i la manca
d‟adaptació professional.
ATÈS que les transformacions que estan experimentant, la societat, els continus
avenços tecnològics i els canvis en els hàbits laborals i en els sistemes
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d‟organització de treball, acompanyat de la pèrdua de lligams socials i familiars,
configuren algunes de les múltiples causes de l‟exclusió social.
ATÈS que la relació amb el món de l‟ocupació és referent obligat a l‟hora d‟abordar
els processos d‟integració social. La població en edat laboral troba en l‟ocupació no
sols una font d‟ingressos, sinó també l‟origen de tota una xarxa de relacions socials
que faciliten la integració.
ATÈS que un tret comú a quasi totes les situacions d‟exclusió social és la dificultat
per participar en els mecanismes habituals de inserció laboral. Per això és essencial
involucrar en la lluita contra l‟exclusió social a les diferents Administracions
Públiques, dins dels seus àmbits de competències i mitjans, a través d‟accions
d‟integració encaminades a potenciar la plena participació dels col·lectius afectats
per aquesta situació.
ATÈS que a l`àmbit comunitari cal ressaltar que un dels tres objectius globals de
l‟estratègia europea d‟ocupació (EEO) és consolidar la inclusió social, prevenir
l‟exclusió del mercat laboral i recolzar la integració en l‟ocupació de les persones
desfavorides. Les directrius integrades establertes sota les tres prioritats EEO
(oferta de mà d‟obra; adaptabilitat, capital humà) presten una considerable atenció a
la promoció d‟un mercat laboral inclusiu.
ATÈS que, en aquest sentit, la Comunicació de la Comissió Europea de 2005 sobre
l‟Agenda Social en la Unió Europea va anunciar la proposició per part de la
Comissió Europea d‟un Any Europeu (2010) de la lluita contra la pobresa i l‟exclusió
social. Aquest ha servit per mesurar els progressos assolits durant la dècada per
posar de manifest l‟especial vulnerabilitat dels grups de població amb majors
dificultats.
RESULTANT que la contractació pública es converteix doncs en un instrument molt
potent de la política econòmica i social de la qual forma part. En conseqüència la
Comissió Europea recomana aplicar el concepte de contractació pública socialment
responsable que té entre els seus principals objectius que les operacions de
contractació tinguin en compte un o més dels següents aspectes socials:
oportunitats d'ocupació, treball digne, compliment amb els drets socials i laborals,
inclusió social (incloses les persones amb discapacitat), igualtat d'oportunitats,
disseny universal i accessibilitat, consideració de criteris de sostenibitat entre altres.
ATÈS que la nova Directiva europea sobre contractació pública, de 15 de gener de
2014, assenyala en el seu considerant 2, que "la contractació pública té un paper
clau en l'Estratègia d'Europa 2020, sent un dels instruments basats en el mercat
que s'han d'utilitzar per aconseguir un creixement intel·ligent, sostenible i
integrador, garanntint a la vegada un ús més eficient dels fons públics... i permetent
que els contractants utilitzin millor la contractació pública en suport d'objectius
socials comuns".
ATÈS que com a nous models d‟actuació en aquesta matèria es troben les
empreses d‟inserció, que constitueixen una tipologia especial dins de les empreses
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de caràcter social i confirmen que l‟ocupació és i serà per als més desfavorits i
exclosos un dels principals vectors d‟inserció social i una forma de participació en
l‟activitat de la societat.
ATÈS que en l‟àmbit europeu, d‟antic la Comissió Europea va recollir en la
Comunicació interpretativa de 15 d‟octubre de 2001, sobre la legislació comunitària
de contractes públics i sobre la possibilitat d‟integrar aspectes socials en els
contractes, aquesta Comunicació es fonamenta en la jurisprudència del Tribunal de
Justícia de les Comunitats Europees i pretén clarificar les possibilitats que ofereix el
marc jurídic comunitari a l‟hora d‟integrar aspectes socials en els contractes públics.
ATÈS que d‟‟acord amb aquesta Comunicació interpretativa, s‟admet l‟ús de les
clàusules socials com a criteri de selecció d‟empreses, sempre que suposin un mitjà
demostratiu de la seva capacitat tècnica; com a criteri objectiu de d‟adjudicació,
sempre que comporti un avantatge econòmic i resultin vinculades a l‟objecte del
contracte; i com a condicions d‟execució, sempre que no tinguin un efecte
discriminatori directe o indirecte respecte a les empreses licitadores.
ATÈS que la Directiva 2014/24/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de
febrer de 2014, sobre contractació pública, actualment en vigor des de el passat 18
d‟abril de 2016, recull diverses previsions per a la consideració en la contractació
pública d‟aspectes d‟indole social.
ATÈS que en l‟àmbit estatal, la llei 30/2007, de 30 d‟octubre de Contractes del
sector públic, ja va incloure consideracions de tipus socials, les quals tenien el seu
fonament en l‟esmentada Comunicació com en la jurisprudència que es va basar,
qüestions que van objecte d‟Informe 2/2006 de 9 de febrer, de la Comissió
Permanent de la Junta Consultiva de Contractació, sobre la possibilitat d‟incloure en
els plecs de clàusules administratives clàusules relatives a la responsabilitat social, i
Recomanacions de la Comissió Permanent 3/2005, de 7 de juliol, per fomentar
d‟igualtat d‟oportunitats entre les dones i homes en els contractes de l‟administració
i 1/2001, de 5 d‟abril, sobre clàusules socials en la contractació administrativa.
ATÈS que la disposició addicional catorzena de la Llei 3/2015, de mesures fiscals,
financeres i administratives de la Generalitat de Catalunya , estableix que s‟ha
d‟impulsar, d‟acord amb la normativa de la contractació pública, la inclusió de
clàusules socials en tots els contractes del sector públic que tinguin per objecte el
servei a les persones; aquest marc legal insta a incorporar en els procediments de
contractació la inclusió de clàusules socials en l‟àmbit referit
ATÈS que a recent aprovació de la Llei 31/2015, de 9 de setembre, on es declaren
els centres especials de treball com "entitats prestadores de serveis d'interès
econòmic general". I precisament la Llei 31/2015 ha modificat la DA 5a del RD
2/2011 en el sentit que els contractes reservats per a Centres Especials de Treball
tenen caràcter preceptiu, i totes les Administracions Públiques han de fixar unes
quanties mínimes pressupostàries, per a l'adjudicació de contractes públics a travès
d'aquesta figura dels Centres Especials de Treball.
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ATÈS que resulta necessari articular mesures necessàries per conformar un comú
denominador dels expedients de contractació d‟aquest Ajuntament.
ATÈS que la Disposició addicional Cinquena del Reial Decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s‟aprova el Text Refós de la llei de Contractes del Sector
Públic,estableix que a través de l‟òrgan competent es fixaran percentatges mínims
de reserva del dret a participar en els procediments d‟adjudicació de determinats
contractes o determinats lots als Centres especials de treball i a empreses
d‟inserció regulades en la Llei 44/2007 de 13 de desembre, que compleixin els
requisits establerts en l‟esmentada normativa per tenir aquesta consideració, o un
percentatge mínim de reserva de l‟execució d‟aquests contractes en el marc de
programes d‟ocupació protegida, a condició que al menys el 30% dels empleats
dels Centres Especials de Treball, de les empreses d‟inserció o dels programes,
siguin treballadors amb discapacitat o risc d‟exclusió social.
VISTA la Disposició addicional Quarta del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s‟aprova el Text Refós de la llei de Contractes del Sector Públic,
que estableix la possibilitat d‟establir criteris de preferència en l‟adjudicació del
contracte a igualtat de proposicions, atenent a criteris socials.
VISTES les competències atribuïdes a la Junta de Govern Local en virtut de la
Disposició Addicional Segona, apartat 3, del Reial Decret Legislatiu 3/2011 de 14 de
novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
La Junta de Govern Local, a proposta del tinent d‟alcaldia, titular de l‟Àrea
d‟Hisenda i Serveis Centrals,
ACORDA:
PRIMER.- AUTORITZAR la contractació reservada, per a Centres Especials
d‟Ocupació i a Empreses d‟Inserció (Llei 44/2007, de 13 de desembre) regulades
d‟acord amb la Disposició addicional Cinquena del Reial Decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre, pel que s‟aprova el Text Refós de la llei de Contractes del Sector
Públic, per a persones amb discapacitat o en risc d‟exclusió social; aquesta reserva
es podrà efectuar amb les següents condicions:
1.- Podran ser objecte de reserva els contractes o lots de contractes, d‟obres,
subministraments i serveis que, a criteri de l‟Àrea gestora que la promogui, puguin
complir les finalitats de la reserva d‟acord amb el objecte i la seva possibilitat
d‟execució material.
2.- El límit que per raó de la quantia s‟estableix per els contractes reservats es fitxa
com a màxim, per els contractes d‟obres en 200.000 € ; per els contractes de
subministrament, per els contractes de serveis i privats, en 60.000 €; dites
quantitats son referides al Valor Estimat del Contracte.
3.- Els plecs de condicions de totes les licitació de contractes que siguin objecte de
reserva hauran de fer referència expressa a que es realitza d‟acord amb Disposició
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addicional Cinquena del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre i amb
les condicions d‟aquest acord.
SEGON.- AUTORITZAR, en els termes establerts a la Disposició addicional Quarta
del Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s‟aprova el Text
Refós de la llei de Contractes del Sector Públic, que en els plecs de clàusules
administratives particulars s‟atorgui la preferència en l‟adjudicació dels contractes a
les proposicions presentades per aquelles empreses que, en el moment d‟acreditar
la seva solvència tècnica, tinguin a la seva plantilla un nombre de treballadors amb
discapacitat superior al 2%, sempre que dites proposicions igualin en els seus
termes a les més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que serveixin de
base per a l‟adjudicació.
Per el cas que diverses empreses licitadores de les que haguessin empatat en
quant a la proposició més avantatjosa acrediten tenir relació laboral amb persones
amb discapacitat en un percentatge superior al 2%, tindrà preferència en
l‟adjudicació del contracte el licitador que disposi del major percentatge de
treballadors fixes amb discapacitat en la seva plantilla.
Podrà establir-se en els plecs de condicions la preferència en l‟adjudicació de
contractes, en igualtat de condicions amb les que siguin econòmicament més
avantatjoses, per a les proposicions presentades per aquelles empreses dedicades
específicament a la promoció i inserció laboral de persones en situació d‟exclusió
social, regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del
règim de les empreses d'inserció, valorant-se el compromís formal del licitador de
contractar no menys del 30% dels seus llocs de treball amb persones que pertanyin
als següents col·lectius, la situació dels quals ha de ser acreditada pels Serveis
Socials:
- Perceptors de rendes mínimes d‟inserció, o qualsevol altra prestació d‟igual
o similar naturalesa, segons la denominació adoptada en cada comunitat
autònoma.
Persones que no poden accedir a les prestacions a les quals es fa referència en
el paràgraf anterior, per manca del període exigit de residència o
empadronament, o per a la constitució de la unitat perceptora, o per haver
esgotat el període màxim de percepció legalment establert.
- Joves majors de 18 anys i menors de 30, procedents d‟institucions de
protecció de menors.
- Persones amb problemes de drogadicció o alcoholisme que es trobin en
processos de rehabilitació o reinserció social.
- Interns de centres penitenciaris que la seva situació penitenciària els permeti
accedir a una ocupació, així com alliberats condicionals i ex reclusos.
- Persones amb discapacitat.
En la mateixa forma i condicions pot establir-se tal preferència en l‟adjudicació dels
contractes relatius a serveis que continguin prestacions de caràcter social o
assistencial per a les proposicions presentades per entitats sense afany de lucre,
amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui relació directa
amb l‟objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
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fundacionals i figurin inscrites en el corresponent registre oficial. En aquest supòsit,
l‟òrgan de contractació requerirà d‟aquestes entitats la presentació del detall relatiu
a la descomposició del preu ofertat en funció dels seus costos (LCSP disp.adic.4a.).
TERCER.- El seguiment, comprovació i control del compliment efectiu de les
clàusules socials correspon al responsable del contracte amb el suport del tècnic
del servei de la seva Àrea gestora.
El contractista haurà d'acreditar el compliment dels requisits i condicions d'ordre
social aportant els documents que corresponguin en la forma i termini que
s'estableixi en cada contracte.
El responsable del contracte verificarà el compliment de les obligacions establertes
al contracte per mitjà dels següents documents :
a) Les relatives a la legislació d'integració de persones discapacitades;
- Declaració responsable del legal representant de l'empresa sobre el nombre
global de treballadors de plantilla i el nombre de persones contractades amb
discapacitat igual o superior al 33%.
- En cas d'haver optat pel compliment de les mesures alternatives, la
declaració d'excepcionalitat i el compliment de la declaració del legal
representant amb les mesures concretes aplicades, segons el Reial Decret
364/2005, de 8 d'abril del Ministeri de Treball i Afers Socials.
b) Les corresponents a la subcontractació d'Empreses d'Inserció, Centres Especials
de Treball, i entitats no lucratives o empreses mercantils que contractin persones
amb discapacitat o en situació d'exclusió social:
- Contracte subscrit i acreditació de les partides o conceptes subcontractats,
l'import econòmic i les dates de prestació.
- TCs, contractes de treball, certificats de discapacitat i en el seu cas informe
de serveis públics per acreditar la contractació de persones amb discapacitat
en el cas de centres especials de treball, o de persones en situació o risc
d'exclusió social en el cas d'empreses d'inserció.
c) les corresponents a la contractació de persones amb dificultats d'inserció al
mercat laboral:
Declaració responsable del legal representant de l'empresa del nombre de
persones contractades, el seu perfil i les característiques de la contractació
(categoria professional, durada del contracte i jornada laboral).
Els documents acreditatius de les persones aturades de llarga durada majors
de 45 anys: DNI i certificat del Servei Públic d'Ocupació corresponent al
període romàs en situació d'atur laboral.
Còpia de la Resolució de concessió a persones perceptores de renda mínima
d'inserció, d'acord amb la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la renda mínima
d'inserció. Per les persones que no puguin accedir a la renda mínima
d'inserció per no complir els requisits de l'art. 6.1 de la Llei 10/1997 però que
es trobin en situació o en risc d'exclusió social, mitjançant informe dels serveis
de Benestar de l'Ajuntament.
Còpia de certificat de discapacitat d'acord amb el RD 1971/1999, de 23 de
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desembre, per les persones amb aquesta situació, per mitjà de procediment
per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, o
document anàleg o assimilable, en funció de la discapacitat reconeguda.
• Per a les dones víctimes de violència de gènere i persones víctimes de
violència domèstica per mitjà de qualsevol mesura judicial cautelar o definitiva
de protecció, seguretat o d'assegurament, en vigor.
• Per els joves majors de setze anys i menors de trenta provinents
d'institucions de protecció de menors amb el DNI i certificat de la institució de
procedència d'acord amb la Llei Orgànica 1/1996, de 15 de gener, de
protecció jurídica del menor.
• Per els interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti
accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones
exrecluses durant els 12 mesos posteriors a la seva sortida: resolució judicial
que acrediti la situació de tercer grau penitenciari, llibertat provisional o
excarceració.
• Per les persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es
trobin en procés de rehabilitació i reinserció social, per mitjà de certificat
expedit per facultatiu competent o per un centre reconegut de tractament de
drogodependències o alcoholisme que acrediti el tractament seguit.
En defecte dels documents anteriors, serà admissible qualsevol altre document o
mitjà de prova vàlid en Dret que acrediti el compliment de les actuacions de manera
suficient, a criteri de l'òrgan de contractació.
Els documents acreditatius o justificatius de les situacions descrites amb anterioritat
hauran de quedar incorporats a l'expedient de contractació.
QUART.- El Servei de Contractació elaborarà, durant el primer trimestre de cada
any, un informe anual detallat sobre l'aplicació i grau de compliment d'aquesta
Instrucció durant l'exercici anterior.
La Direcció de la que depengui el Servei de Contractació presentarà al Tinent
d‟Alcalde d‟Hisenda, per el seu anàlisi i valoració de l'informe anual del Servei de
Contractació amb les recomanacions i/o proposicions o les modificacions que
consideri adients, per la seva aprovació a la Junta de Govern Local.
CINQUÈ.- Els precedents acords entraràn en vigor en un termini de 30 dies, a
comptar del següent al de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
SISÈ.- PUBLICAR es precedents acords al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en la Web municipal; així com en el Perfil del contractant d‟aquest
ajuntament.
SETÈ.- DONAR TRASLLAT dels precedents acords a la Intervenció municipal, a la
Secretaría del Ple i a totes les Àrees Municipals.”
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ACORD 6.- RELATIU A DECLARAR NO SUBJECTES A LA TAXA DE
RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 2017, APROVANT EL CORRESPONENT
PROJECTE DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS, DE DIFERENTS ACTIVITATS
EXERCIDES PER: ISOLANA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SL; LA
INSTALADORA DE SISTEMAS Y AISLAMIENTOS, SL; I URBS IUDEX ET
CAUSIDICUS, SA (URBICSA). (EXP. 2602/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTOS els escrits presentats per les societats que es relacionen a continuació, en
els quals adjunten el Projecte de gestió integral de residus, i, sol·liciten que en base
als esmentats projectes, es consideri la no subjecció a la Taxa per la recollida
d‟escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pels locals i
activitats següents:
1) ISOLANA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SL, NIF B64146145, núm. de
Registre general d‟entrada 49586 i data 06 de setembre de 2016, amb local
situat al carrer Cobalt, 95, 1 Pb 09 d‟aquest municipi, on es realitza l‟activitat,
classificada a l‟epígraf de l‟IAE 1 6174, Comerç a l‟engròs materials construcció,
amb una superfície, segons consta a aquest tribut, de 888 m2.
2) LA INSTALADORA DE SISTEMAS Y AISLAMIENTOS, SL, NIF B60512134,
núm. de Registre general d‟entrada 49586 i data 06 de setembre de 2016, amb
local situat al carrer Cobalt, 95 Pb 06 d‟aquest municipi, on es realitza l‟activitat,
classificada a l‟epígraf de l‟IAE 1 936, Investigació científica i tècnica, amb una
superfície, segons consta a aquest tribut, de 420 m2.
3) URBS IUDEX ET CAUSIDICUS, SA (URBICSA), NIF A63263388, núm. de
Registre general d‟entrada 71700 i data 15 de desembre de 2016, amb local
situat al carrer Av Carrilet, 3, D planta 02, d‟aquest municipi, on es realitza
l‟activitat com a local afecte, amb una superfície, segons consta a aquest tribut,
de 992 m2.
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VISTOS els informes favorables emesos pel Cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient en relació als Projectes de gestió integral dels residus que han presentat
els interessats i que s‟adjunten al present expedient.
VIST que el Cap de Servei de Neteja i Medi Ambient també informa que
l‟Ajuntament no realitza la recollida de residus als locals i activitats assenyalats per
aquestes empreses i que l‟esmentada recollida de residus, segons certificats dels
gestors de residus aportats pels interessats, es realitza d‟acord amb la normativa
vigent.
ATÈS que, en virtut de l‟article 2, apartat 4, de l‟Ordenança Fiscal Municipal que
regula la Taxa per la recollida d‟escombraries del comerç, la indústria i les activitats
professionals, la declaració de no subjecció i el projecte de gestió haurà de ser
aprovat pel Ple de l‟Ajuntament i tindrà efectes en l‟exercici següent a la data de la
sol·licitud.
ATÈS que aquest mateix article també assenyala que el Ple de l‟ajuntament podrà
establir que anualment es presenti documentació que acrediti que es segueixen
complint els requisits que preveu la normativa de residus comercials.
VIST que per tal de garantir en el futur la correcta aplicació del Projecte de gestió
integral de residus, és necessari que el productor dels residus aporti durant el mes
de desembre anterior a cada any al que es demana la consideració de no subjecció
a la taxa, la següent documentació:
- Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la recollida de
tots els residus que produeix amb un gestor de residus autoritzat.
- Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de recollida
de residus.
VIST l‟article 54 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, on, entre d‟altres, s‟estableix
que la persona titular d‟una activitat comercial entregarà els residus que generi a
una persona gestora autoritzada, o bé s‟acollirà al sistema de recollida i gestió de
l‟Ens local competent.
VIST l‟informe jurídic i proposta que consta a l‟expedient.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR a les empreses relacionades a continuació i amb efectivitat
des de l‟1 de gener de 2017 NO SUBJECTES a la Taxa per la Recollida
d‟Escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pels locals,
activitats i amb les dates d‟efectes esmentades, APROVANT els Projectes de
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Gestió integral de residus d‟aquestes societats, informats favorablement pel Cap de
Servei de Neteja i Medi Ambient:
1) ISOLANA SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, SL, NIF B64146145, núm. de
Registre general d‟entrada 49586 i data 06 de setembre de 2016, amb local
situat al carrer Cobalt, 95, 1 Pb 09 d‟aquest municipi, on es realitza l‟activitat,
classificada a l‟epígraf de l‟IAE 1 6174, Comerç a l‟engròs materials construcció,
amb una superfície, segons consta a aquest tribut, de 888 m2.
2) LA INSTALADORA DE SISTEMAS Y AISLAMIENTOS, SL, NIF B60512134,
núm. de Registre general d‟entrada 49586 i data 06 de setembre de 2016, amb
local situat al carrer Cobalt, 95 Pb 06 d‟aquest municipi, on es realitza l‟activitat,
classificada a l‟epígraf de l‟IAE 1 936, Investigació científica i tècnica, amb una
superfície, segons consta a aquest tribut, de 420 m2.
3) URBS IUDEX ET CAUSIDICUS, SA (URBICSA), NIF A63263388, núm. de
Registre general d‟entrada 71700 i data 15 de desembre de 2016, amb local
situat al carrer Av Carrilet, 3, D planta 02, d‟aquest municipi, on es realitza
l‟activitat com a local afecte, amb una superfície, segons consta a aquest tribut,
de 992 m2.
SEGON.- REQUERIR a les empreses esmentades a l‟acord PRIMER, com a
productores de residus, per a l‟aplicació de la no subjecció per a l‟exercici 2018 i
successius, l‟aportació durant el mes de desembre de l‟any anterior a la
consideració de la no subjecció a la Taxa, la documentació següent:


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



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

TERCER.- TRASLLADAR aquests acords a les empreses assenyalades a l‟acord
PRIMER, al director de l‟Òrgan de Gestió Tributària, a la directora de Serveis
d‟Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, al cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient, a la Intervenció General i a la Tresoreria municipal.
ACORD 7.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2017.
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, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
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Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb
8 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; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS l‟article 165.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
en el que es determina que el Pressupost General inclourà les bases d‟execució,
les quals contindran, per a cada exercici, l‟adaptació de les disposicions generals en
matèria pressupostària a l‟organització i circumstàncies de la pròpia entitat i dels
seus organismes autònoms, així com les necessàries per a la seva encertada
gestió, establint quantes prevencions es considerin oportunes o convenients per a
la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos.
ATÈS l‟article 173.6 del TRLRHL referent a l‟exigibilitat de les obligacions,
prerrogatives i limitació dels compromisos de despesa.
ATÈS l‟art. 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim
local i el Decret 6375/2016, de 26 de juliol, publicat en el BOPB de 05.08.2016, pel
qual es deleguen facultats en els Tinents d‟alcaldia, Regidors de Govern, Regidors
Presidents de Districte i Regidors adjunts.
ATÈS el que disposen els articles 111 i 138.3 del Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de
novembre, pel que s‟aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic,
sobre els expedients de contractació de contractes menors i el procediment
d‟adjudicació dels mateixos.
ATÈS que l‟Ajuntament Ple en data 25 d‟octubre de 2016 procedí a l‟aprovació
inicial i considerat definitivament aprovat en data 21 de novembre de 2016 el
Pressupost Municipal i les corresponents Bases d‟Execució del Pressupost, per a
l‟exercici 2017.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 21 de febrer de 2017, ha aprovat
el Projecte de modificació de les Bases d‟Execució del Pressupost Municipal per a
l‟exercici 2017.
ATÈS l‟informe emès per l‟Assessoria jurídica d‟aquest Ajuntament en data 10 de
febrer de 2017 (núm. 2017/04), i la resta d‟informes i documentació que conforma
l‟expedient.
ATÈS que l‟òrgan competent per a l‟aprovació del projecte de pressupost, del qual
formen part les bases d‟execució, és la Junta de Govern Local, d‟acord amb l‟article
127.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local.
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El Ple Municipal, 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
i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de les bases d‟execució del
pressupost general de L‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat per a l‟exercici de
2017, en els següents termes :
Modificar l’article 4t.- Del finançament dels crèdits del pressupost de
despeses de l’ajuntament per a 2017, on diu :
1.- Els crèdits aprovats a l‟estat de despeses de l‟Ajuntament es finançaran amb: els
drets econòmics a liquidar durant l‟exercici que es detallen en l‟estat d‟ingressos
corresponents, estimats en un import de 236.400.000,00 euros. No obstant la
disponibilitat dels crèdits de despesa, quedarà subjecte al compliment del que es
preveu a l‟article 173 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2.- Els crèdits aprovats en els estats de recursos de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal es finançaran amb els drets econòmics a ingressar durant
l‟exercici, que es detallen en l‟estat de recursos de la mateixa, i que s‟estimen en
6.354.657,70 euros, els quals, d‟acord amb el quadre resum del pressupost general
consolidat que s‟adjunta a l‟expedient es destinaran íntegrament a la societat "La
Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA.
Ha de dir :
“1.- Els crèdits aprovats a l‟estat de despeses de l‟Ajuntament es finançaran amb:
els drets econòmics a liquidar durant l‟exercici que es detallen en l‟estat d‟ingressos
corresponents, estimats en un import de 236.400.000,00 euros. No obstant la
disponibilitat dels crèdits de despesa, quedarà subjecte al compliment del que es
preveu a l‟article 173.6 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Per al
compliment d‟aquest article el Ple municipal autoritza a la Intervenció General a
comptabilitzar la no disponibilitat de crèdits en les aplicacions pressupostàries que
es financin totalment o parcialment amb ingressos afectats mentre no s‟acrediti
documentalment la disponibilitat d‟aquests recursos.
2.- L‟actualització dels crèdits pressupostaris i el seu finançament previstos en els
projectes inclosos en l‟annex d‟inversions del pressupost de l‟exercici 2017 es durà
a terme per trimestres naturals vençuts. D‟aquesta actualització se‟n donarà compte
al Ple municipal conjuntament amb el primer expedient de modificació de crèdit que
es sotmeti a la seva aprovació una vegada transcorregut el trimestre natural.
3.- Els crèdits aprovats en els estats de recursos de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal es finançaran amb els drets econòmics a ingressar durant
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l‟exercici, que es detallen en l‟estat de recursos de la mateixa, i que s‟estimen en
6.354.657,70 euros, els quals, d‟acord amb el quadre resum del pressupost general
consolidat que s‟adjunta a l‟expedient es destinaran íntegrament a la societat "La
Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA.”
Modificar l’article 9è.- Normes específiques en matèria de subvencions, on
diu:
1.- De conformitat amb l‟Acord de la Junta de Govern Local núm. 618 de 23 de juny
de 2015, de delegació de competències en els/les tinents d‟alcaldia, regidors/es de
govern i presidents/es de Districte; correspon a aquests òrgans administratius dins
dels respectius procediments, activitats i serveis que tenen assignats per raó de la
matèria en el Decret de l‟alcaldia núm. 6374/2016, de 26 de juliol,; la competència
per a la sol·licitud de totes les subvencions que puguin atorgar-se aquest
Ajuntament.
En la resolució de sol·licitud de subvenció s‟haurà d‟indicar expressament l‟import
de la subvenció sol·licitada, l‟import del projecte a subvencionar, així com l‟import
de l‟aportació municipal per finançar aquest projecte. Aquesta resolució haurà de
ser traslladada al Servei de Programació i Pressupostos per el seu control.
2.- De conformitat amb l‟Acord de la Junta de Govern Local núm. 618 de 23 de juny
de 2015, de delegació de competències en els/les tinents d‟alcaldia, regidors/es de
govern i presidents/es de Districte; correspon a aquests òrgans administratius dins
dels respectius procediments, activitats i serveis que tenen assignats per raó de la
matèria en el Decret de l‟alcaldia núm. 6374/2016, de 26 de juliol, la competència
per l‟acceptació de les subvencions atorgades a favor d‟aquest Ajuntament, sempre
que la seva quantia no excedeixi de cinc mil euros (5.000€).
En la resolució d‟acceptació de subvenció s‟haurà de indicar expressament l‟import
de la subvenció sol·licitada, l‟import del projecte a subvencionar, així com l‟import
de l‟aportació municipal per finançar aquest projecte. A l‟expedient de resolució de
l‟acceptació s‟hi incorporarà informe favorable del Servei de Programació i
Pressupostos referent a l‟aportació municipal destinada a finançar el projecte,
atenent a les aplicacions pressupostàries proposades a l‟informe per les àrees
gestores. Aquesta resolució haurà de ser traslladada al Servei de Programació i
Pressupostos per el seu control.
3.- De conformitat amb l‟Acord de la Junta de Govern Local núm. 618 de 23 de juny
de 2015, de delegació de competències en els/les tinents d‟alcaldia, regidors/es de
govern i presidents/es de Districte; la Junta de Govern Local es reserva la
competència per l‟acceptació de les subvencions atorgades a favor d‟aquest
Ajuntament, sempre que la seva quantia sigui superior a cinc mil euros (5.000€).
En la resolució d‟acceptació de subvenció s‟haurà de indicar expressament l‟import
de la subvenció sol·licitada, l‟import del projecte a subvencionar, així com l‟import
de l‟aportació municipal per finançar aquest projecte. A l‟expedient de resolució de
l‟acceptació s‟hi incorporarà informe favorable del Servei de Programació i
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Pressupostos referent a l‟aportació municipal destinada a finançar el projecte,
atenent a les aplicacions pressupostàries proposades a l‟informe per les àrees
gestores. Aquesta resolució haurà de ser traslladada al Servei de Programació i
Pressupostos per el seu control.
4. Correspondrà als respectius Tinents/es d‟alcaldia titulars d‟àrea, regidors/es de
govern, i regidors/es president/es del Districte la resolució dels procediments de
reintegrament, a requeriment de l‟òrgan que la va atorgar i la renúncia total o parcial
a la subvenció, llevat que la normativa reguladora estableixi acord d‟altre òrgan
municipal.
5.- Les àrees gestores donaran trasllat, mitjançant ofici a la Intervenció general i al
servei de Programació i Pressupostos de l‟acceptació de les subvencions i, en el
termini de 15 dies, de la remissió a l‟ens concedent de la subvenció, de la
justificació de les despeses corresponents.
Ha de dir :
“Sol·licitud de subvencions:
Correspon als Tinents/es d‟alcaldia o Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte, la tramitació de les sol·licituds en favor d‟aquest
Ajuntament., de conformitat amb el que determina el Decret 6375/2016, de 26 de
juliol, publicat en el BOPB de 05.08.2016, pel qual es deleguen facultats en els
Tinents d‟alcaldia, Regidors de Govern, Regidors Presidents de Districte i
Regidors adjunts.
b. A les resolucions que formalitzin aquestes sol·licituds s‟haurà d‟indicar
expressament l‟import de la subvenció sol·licitada així com l‟import total del
projecte i de l‟aportació municipal prevista. La resolució haurà de ser traslladada
al Servei de Programació i Pressupostos i a la Gerència per al seu control.
1.
a.

2.
a.

Acceptació de subvencions:
De conformitat amb el Decret 5528/2015, de 15 de juny, publicat en el BOPB
de 25.06.2015, de delegació de competències de l‟alcaldia en la Junta de
Govern Local, correspon a aquesta Junta l‟acceptació de les subvencions
atorgades a aquesta ajuntament quan el seu import superi els 5.000.-€,
entenent que quan l‟import sigui inferior la facultat d‟acceptació de la subvenció
es troba delegada en els Tinents/es d‟alcaldia o Regidors/es de Govern i
Regidors/es Presidents/es de Districte, de conformitat amb el Decret 6375/2016,
de 26 de juliol.
b. Les resolucions que acceptin les subvencions hauran d‟indicar expressament
l‟import total del projecte subvencionat, l‟import de la subvenció atorgada i
l‟import de l‟aportació municipal i d‟altres, en el seu cas, destinades a finançar el
projecte. En cas que es prevegui aportació municipal a l‟expedient de resolució
de l‟acceptació s‟hi incorporarà informe favorable del Servei de Programació i
Pressupostos referent a l‟aportació municipal destinada a finançar el projecte,
atenent a les aplicacions pressupostàries proposades a l‟informe per les àrees
gestores.
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3. Canvi de destinació, renúncia i/o reintegrament
El canvi de destinació i la renúncia correspon a l‟òrgan que es determini per acord
de la Junta de Govern Local, com òrgan competent en el desenvolupament de la
gestió econòmica municipal de conformitat amb l‟art. 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Notificacions
Les àrees gestores donaran trasllat, mitjançant ofici a la Gerència, la Intervenció
general i el Servei de Programació i Pressupostos de l‟acceptació de les
subvencions. Així mateix, en el termini de 15 dies naturals, els donaran compte de
la remissió als ens concedent de la justificació de les despeses corresponents, i
també de la resolucions relatives a canvis de destinació, renúncies i
reintegraments.”
Modificar l’article 28è.- Normes generals: Competències , gestió i fiscalització.
Competència dels òrgans de govern en matèria de contractació; on diu :
A. Competència dels òrgans de govern en matèria de contractació
1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP,
són competència de la Junta de Govern Local les contractacions i concessions,
qualsevol que sigui l‟import del contracte o la seva durada, incloses les de caràcter
plurianual, l‟ampliació del nombre d‟anualitats i la modificació dels percentatges de
despeses plurianuals, així com la gestió, adquisició i alienació de patrimoni d‟acord
amb el pressupost aprovat i el que disposin les bases d‟execució, així com
l‟aprovació de l‟autorització i disposició de despeses que d‟aquestes se‟n derivin.
2.-No obstant l‟establert en l‟apartat anterior, en virtut de les competències
delegades per la Junta de Govern Local mitjançant Acord núm 618 de 23 de juny de
2015, en els Tinents d‟Alcalde i Regidors de Govern, els hi correspondran:
a. Les facultats per a dictar els actes de tràmit i definitius per a l‟adjudicació dels
contractes menors, dins dels límits previstos en aquestes bases, així com
l‟autorització i disposició de despeses i el reconeixement d‟obligacions
derivades dels actes dictats en l‟exercici d‟aquesta delegació.
b. La totalitat dels actes administratius de tràmit de la contractació dels
contractes de naturalesa patrimonial, a excepció de l‟aprovació de
l‟expedient de contractació i l‟adjudicació, i modificació del contracte.
c. No obstant el que es disposa als apartats a) i b) anteriors correspondrà a la
persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Recursos Generals, els actes d‟impuls
en la tramitació dels procediments de contractació municipals no atribuïts a
la resta de titulars de l‟Àrea o de la Regidoria de Govern.
3.- Correspon a l‟Alcaldia, Tinents d‟Alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte, dins de les competències delegades per la Junta de
Govern Local, la tramitació i aprovació dels contractes menors de conformitat amb

…/…

51

el que determina la legislació de contractes del sector públic.
4.- Per als contractes menors inferiors a 6.000€ d‟obres, serveis i subministraments,
l'aprovació dels actes d‟autorització pressupostària-compromís de despesareconeixement de l‟obligació, s'efectuarà, per delegació de la Junta de Govern
Local mitjançant Acord núm 618 de 23 de juny de 2015 en els Tinents d'Alcalde i
Regidors de Govern a qui correspongui la gestió pressupostària i sobre el propi
document de gestió comptable, mitjançant diligència a la factura original amb la
diligència següent:
“ Havent-se proposat verbalment per la Unitat corresponent a aquesta Secció la
necessitat de l'adquisició dels béns que consten en la factura adjunta; s'ha procedit
a la seva adquisició en establiment comercial obert al públic. Recepcionant-se de
conformitat en preus i quantitats indicades.- L'Hospitalet de Llobregat, a ...... - El
Cap de Secció.- Signat: .......- Vist i Plau .- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps
de servei - Signat. .....".
5.- Pels contractes menors d‟import igual o superior a 6.000€ i fins a 50.000€ en el
cas de contractes d‟obres i fins a 18.000€, IVA exclòs pels contractes de
subministrament i serves es redactarà el corresponent plec de prescripcions
administratives i tècniques particulars i seran aprovat pel Tinent d‟alcalde o regidor
corresponent, segons acord núm. 618 de la Junta de Govern Local de 23 de juny de
2015.
6.- S'autoritza el gerent, coordinadors/es, directors/es o,caps de servei de
cadascuna de les àrees que composen aquesta Administració municipal i, en cas
d'inexistència, absència, vacant, malaltia, abstenció legal o reglamentària, als/a les
caps de secció afectats o responsable de la unitat administrativa, i adscrits a l'àrea
competent perquè, un cop aprovada la despesa per l'òrgan competent, gestionin els
contractes menors d'obres fins a 50.000.00 euros, i fins a 18.000,00 euros, IVA
exclòs. quan es tracti d‟altres contractes.
B. Normes de gestió i fiscalització dels contractes menors
1.- Els contractes menors, recollits a l'article 111 del text refós de la Llei de
contractes del sector públic (TRLCSP), aprovat per Real decret legislatiu 3/2011, de
14 de desembre que no superin les quanties establertes en els articles 138.3 de
l'esmentat text legal, no estaran sotmesos a fiscalització prèvia o crítica, d‟acord
amb el que preveu l‟article 219.1 del Text refós de la Llei d‟Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
2.- S'exceptuen de la formació d'expedient administratiu de contractació, sens
perjudici del que en aquesta matèria estableix el TRLCSP, els contractes menors
inferiors a 6.000 euros. sens perjudici que en la tramitació dels documents de gestió
comptable es compleixin els requisits continguts en els articles 20 i 21 d‟aquestes
Bases d'execució.
3.-. En els contractes menors de subministrament i serveis compresos entre
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6.000,01 i 18.000,00 euros, s'adjuntarà a l‟expedient la següent documentació:
a. Contracte degudament signat acompanyat dels plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars.
b. Justificació de d‟ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada.
c. Document de gestió comptable (AD)
4.- En els contractes menors d‟obres d‟import comprès entre 6.000,01 i 50.000
euros s‟adjuntarà a l‟expedient la documentació següent:
a. Contracte degudament signat acompanyat dels Plecs de condicions
econòmico-administratives i tècniques particulars, en el seu cas
b. Memòria, plànols i pressupost efectuat per l‟Administració i signat per
tècnic habilitat on hi consti la conformitat de l‟adjudicatari,
c. Alta de l‟Impost d‟Activitats Econòmiques o últim rebut pagat, en el seu
cas;
d. Declaració de l‟interessat on especifiqui estar al corrent de les seves
obligacions fiscals i amb la Seguretat Social,
e. Justificació de l‟ingrés de la fiança, si aquesta no hagués estat
excepcionada.
f.

Document de gestió comptable AD .

5.- Els gerents, coordinadors d‟àrea, directors de serveis/caps de serveis, sota la
seva exclusiva responsabilitat, tindran cura d'incoar el corresponent expedient de
contractació conforme determina el TRLCSP, quan les quanties a contractar
excedeixin de les previstes a l‟article 138.3 de l‟esmentat text legal i evitaran els
possibles fraccionaments contractuals a través de contractes continuats. Quan es
donin aquestes circumstàncies es procedirà a la conversió i/o convalidació
administrativa en els termes establertes en l‟article 26è d‟aquestes bases, sense
perjudici de l‟exigència de responsabilitats que es poguessin derivar de les
actuacions, exigides conforme determina la Llei 39/2015 de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
6.- La Viceintervenció Funció comptable a través del mòdul de tercers creditors o
del mòdul de despeses amb finançament afectat i de projecte de despeses,
habilitarà els medis necessaris dels contractes menors.
Quan es detecti fraccionament de contractacions, aquestes es posaran en
coneixement de la Interventora general i es procedirà a la devolució dels documents
de gestió comptable afectats perquè l'àrea gestora procedeixi a la seva correcta
tramitació.
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7.- Malgrat els límits quantitatius determinats anteriorment, els contractes menors i
les despeses menors inferiors a 3.000,00 euros, no importa quina sigui la seva
naturalesa, i es facin efectius a través del sistema de bestreta de caixa fixa, regulats
per acord del Ple de l‟ajuntament de data 18 de setembre de 2002, estaran
exclosos de fiscalització prèvia de conformitat amb el que estableix l'article 219
TRLRHL, ajustant-se la tramitació dels documents de gestió comptable i la seva
reposició de fons al que conté l'acord plenari esmentat i el capítol I “Procediments
de gestió de les despeses”, del títol IV “Dels procediments de la gestió
pressupostària” d‟aquestes Bases d‟execució.
Ha de dir :
A.Competència dels òrgans de govern en matèria de contractació
1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP,
són competència de la Junta de Govern Local les contractacions i concessions,
qualsevol que sigui l‟import del contracte o la seva durada, incloses les de caràcter
plurianual, l‟ampliació del nombre d‟anualitats i la modificació dels percentatges de
despeses plurianuals, així com la gestió, adquisició i alienació de patrimoni d‟acord
amb el pressupost aprovat i el que disposin les bases d‟execució, així com
l‟aprovació de l‟autorització i disposició de despeses que d‟aquestes se‟n derivin.
2.-No obstant l‟establert en l‟apartat anterior, en virtut de les competències
delegades per la Junta de Govern Local mitjançant Acord núm 618 de 23 de juny de
2015, en els Tinents d‟Alcalde i Regidors de Govern, els hi correspondran:
a. Les facultats per a dictar els actes de tràmit i definitius per a l‟adjudicació dels
contractes menors, dins dels límits previstos en aquestes bases, així com
l‟autorització i disposició de despeses i el reconeixement d‟obligacions
derivades dels actes dictats en l‟exercici d‟aquesta delegació.
b. La totalitat dels actes administratius de tràmit de la contractació dels
contractes de naturalesa patrimonial, a excepció de l‟aprovació de
l‟expedient de contractació i l‟adjudicació, i modificació del contracte.
c. No obstant el que es disposa als apartats a) i b) anteriors correspondrà a la
persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Recursos Generals, els actes d‟impuls
en la tramitació dels procediments de contractació municipals no atribuïts a
la resta de titulars de l‟Àrea o de la Regidoria de Govern.
3.- Correspon a l‟Alcaldia, Tinents d‟Alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte, dins de les competències delegades per la Junta de
Govern Local, la tramitació i aprovació dels contractes menors de conformitat amb
el que determina la legislació de contractes del sector públic.
4.- Els contractes menors definits a l‟art. 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic es tramitaran, s‟aprovaran i adjudicaran de conformitat amb l‟establert
en l‟apartat B d‟aquest article.
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B. Normes de gestió i fiscalització dels contractes menors.
“1.- Els contractes menors d‟obres, subministraments i serveis d‟import inferior a
6.000 euros no seran objecte d‟expedient administratiu. En aquests supòsits
l‟aprovació dels actes d‟autorització, compromís i liquidació de la despesa
s‟efectuarà mitjançant l‟expedició del document comptable ADO, que serà aprovat,
per delegació de la Junta de Govern Local mitjançant Acord núm. 619 de 23 de juny
de 2015, pels Tinents d‟Alcalde i Regidors de Govern a qui correspongui la gestió
pressupostària i sobre el propi document de gestió comptable, mitjançant diligència
a la factura original amb el text següent :
“Havent-se proposat verbalment per la Unitat corresponent a aquesta secció la
necessitat de l’adquisició en establiment comercial obert al públic. Recepcionant-se
de conformitat en preus i quantitats indicades.- L’Hospitalet de Llobregat, a .... El
Cap de Secció.- Signat...- Vist i Plau.- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps de
servei.- Signat... “
2.- En els contractes menors d‟import igual o superior a 6.000 euros i fins a 50.000
euros en cas de contractes d‟obres i fins a 18.000 euros en els contractes de
subministraments i serveis, l‟òrgan gestor emetrà un informe justificatiu indicant la
necessitat de procedir a la contractació d‟acord amb el model facilitat pel Servei de
Contractació on indicarà :
1) Justificació de la necessitat.
2) Objecte.
3) Import i partida de pressupost imputable i número de referència de la
retenció de crèdit.
4) Durada del contracte.
5) Termini de garantia dels treballs si s‟escau.
6) Indicació i acreditació d‟un mínim de tres ofertes presentades per diferents
proveïdors sempre que sigui possible i d‟acord amb el model facilitat pel
Servei de Contractació.
En el cas de contractes d‟obres caldrà afegir la corresponent memòria o pressupost
que correspongui d‟acord amb el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny pel
qual s‟aprova el reglament d‟obres activitats i serveis o normativa que el
substitueixi, així com l‟informe de supervisió quan pugi resultar afectada l‟estabilitat,
seguretat o estanquitat de l‟obra.
Sens perjudici de l‟anterior, i atenent a la complexitat tècnica dels treballs, serveis o
subministraments a realitzar, l‟òrgan gestor podrà acompanyar una proposta de
formalització de contracte.
Conclòs l‟informe justificatiu per l‟òrgan gestor al qual s‟haurà d‟adjuntar les ofertes
sol·licitades i rebudes, es donarà trasllat al servei de contractació per tal que
procedeixi a la publicació d‟un anunci en el perfil del contractant durant un termini
mínim de 5 dies hàbils per tal que altres empreses interessades puguin presentar la
seva oferta.
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3.- Finalitzat el termini indicat, i d‟acord amb les competències delegades per la
Junta de Govern Local, el Servei de Contractació proposarà a l‟òrgan que
correspongui l‟aprovació de l‟expedient i adjudicació del contracte a l‟oferta
econòmicament més avantatjosa, la qual serà notificada a l‟adjudicatari per al seu
coneixement i si s‟escau requeriment de formalització en un termini no superior a 5
dies hàbils. La resolució de l‟adjudicació serà notificada al servei gestor i a la Secció
Econòmica Administrativa per a l‟emissió del document comptable d‟autoritzaciódisposició de la despesa (AD).
4.- Un cop executades les prestacions adjudicades l‟òrgan gestor responsable del
seguiment del contracte procedirà a la conformitat de la factura si aquelles s‟ajusten
a les condicions que van motivar l‟adjudicació, cas contrari haurà de procedir a la
seva disconformitat abans del termini de 30 dies naturals des de que la factura va
ser registrada.
La conformitat comportarà la correcta recepció dels treballs realitzats tal i com
disposa l‟art. 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d‟octubre pel qual s‟aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
5.- De conformitat amb el previst a l‟art. 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei Reguladora d‟Hisendes Locals,
aquests contractes menors no estan sotmesos a intervenció prèvia en les fases
d‟aprovació i disposició de la despesa, restant únicament sotmesos a intervenció
prèvia el reconeixement de les obligacions que es derivin de tots aquests contractes
i al control financer que per mostreig pugui realitzar la Intervenció General.
6.- En tot cas aquests expedients de contractació no poden contemplar prestacions
amb una duració superior a 12 mesos, no poden ser objecte de pròrroga, no poden
contemplar cap revisió de preus, i resta expressament prohibida la seva cessió o
subcontractació.
7.- El Servei de Contractació vetllarà per tal d‟evitar el fraccionament dels
contractes, i a tal efecte rebutjarà aquells expedients que infringeixin aquesta base i
aquells altres en els quals es detecti el fraccionament d‟una unitat operativa o
substancial amb la finalitat d‟eludir qualsevol procediment d‟adjudicació sotmès a
publicitat i/o concurrència d‟acord amb el que preveu el TRLCSP o normativa que el
substitueixi.
8.- Així mateix, resta expressament prohibida l‟acumulació en un mateix proveïdor
de diferents contractes la suma dels quals en un mateix exercici pressupostari
excedeixi dels imports fixats com a contractes menors.
9.- Un cop adjudicat el contracte corresponent no es podrà torna a contractar el
mateix objecte durant els dotze mesos següents a comptar des de la data de
conformitat de la factura.
10.- No estan subjectes a aquestes limitacions aquells contractes d‟accés a base de
dades o subscripció a publicacions, com tampoc aquells derivats d‟un acord marc o
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adjudicació de diferents lots que prèviament han estat adjudicats mitjançant
qualsevol procediment sotmès a publicitat i/o concurrència d‟acord amb el que
preveu el TRLCSP o normativa que el substitueixi.
11.- Les despeses menors inferiors a 3.000,00 euros, no importa quina sigui la seva
naturalesa, i es facin efectius a través del sistema de bestreta de caixa fixa, regulats
per acord del Ple de l‟ajuntament de data 18 de setembre de 2002, estaran
exclosos de fiscalització prèvia de conformitat amb el que estableix l'article 219
TRLRHL, ajustant-se la tramitació dels documents de gestió comptable i la seva
reposició de fons al que conté l'acord plenari esmentat i el capítol I “Procediments
de gestió de les despeses”, del títol IV “Dels procediments de la gestió
pressupostària” d‟aquestes Bases d‟execució.
SEGON.- APROVAR el text refós de les Bases d‟Execució del Pressupost
Municipal per a l‟exercici 2017, amb el tenor literal següent :
TÍTOL PRIMER
Dels crèdits i les seves modificacions
CAPÍTOL PRIMER
Crèdits inicials i el seu finançament
Article 1r.- Àmbit del pressupost general de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat
Per les presents bases i el corresponent acord plenari, s‟aprova el pressupost
general de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat per a l‟exercici 2017, integrat
per:



El pressupost de l‟ajuntament, per import de 236.400.000,00 euros.
Els estats previsionals d‟ingressos i despeses de la societat mercantil de
capital íntegrament municipal “La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA”,
que rep del pressupost de l‟Ajuntament per al 2017 subvencions d‟explotació o
de capital per import de 2.429.888,20 euros.

Als efectes del que disposa l‟article 2.1 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d‟abril
d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, (LOEPSF) els ens que integren
el sector administracions públiques, per al càlcul del compliment dels objectius
d‟estabilitat pressupostària, regla de la despesa i sostenibilitat financera són:
 L‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat
 La societat mercantil de capital íntegrament municipal “la Farga, gestió
d‟equipaments Municipals, SA ,
 La Fundació privada municipal Arranz Bravo.
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Article 2n.- De l’aprovació dels estats de despeses i ingressos del pressupost
general per a 2017
1.- Per a l‟execució dels programes integrats en els estats de despeses dels
pressupostos dels ens esmentats en l‟article primer, excepte els referits a la societat
mercantil de capital íntegrament municipal, s‟aproven crèdits en els capítols
econòmics I a IX pels imports que es detallen a continuació segons la distribució per
programes que s‟adjunta com annex al pressupost general:
a) Pressupost de l‟Ajuntament. 236.400.000,00 euros
2.- En els estats d‟ingressos dels ens esmentats, es recullen estimacions dels drets
econòmics que es preveuen liquidar durant l‟exercici pressupostari, sent la
distribució no consolidada la que es recull a continuació.
b) Pressupost de l‟Ajuntament. 236.400.000,00 euros
3.- Per transferències internes entre els ens, es concedeixen crèdits per un import
de 4.793.241,70 euros, figurant el seu desglossament com annex al pressupost
general.
4.- Per a l'amortització de passius financers s'autoritzen crèdits en els estats de
despeses dels ens que es refereixen en l'apartat 1, per import 15.486.000,00 euros,
figurant el seu desglossament com annex al pressupost general.
5. - Estructura pressupostària de l‟estat de despeses
Les aplicacions pressupostàries de l‟estat de despeses estaran integrades per la
conjunció de les classificacions orgànica, per programes i econòmica, regulades a
l‟Ordre EHA/3565/2008, ed 3 de desembre, modificada per l‟Ordre EHA 419/2014,
de 14 de març .
‒ La classificació orgànica informarà sobre qui gasta.
‒ La classificació per programes informarà sobre la finalitat o destí de la
despesa (per a què es gasta)
‒ La classificació econòmica informarà sobre la naturalesa de la despesa (en
què es gasta).
6.- Estructura de l‟estat d‟ingressos. Els conceptes pressupostaris d‟ingressos
vindran determinats únicament per la classificació econòmica.
7.- Els estats previsionals de la societat mercantil de capital íntegrament municipal
"La Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA” inclouen les estimacions de
despeses i d‟ingressos per import de 6.354.657,70 euros als que s‟acompanyen així
mateix els estats previsionals escaients.
Article 3r.- Classificació per Seccions pressupostàries (codi orgànic) i per
Àrees de despesa dels crèdits dins del pressupost de l'Ajuntament per a 2017.
Els crèdits inclosos en els Capítols I al IX de l‟estat de despeses del pressupost de
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l'Ajuntament, s'agrupen en Seccions pressupostàries (codi orgànic), d‟acord amb la
divisió de l‟administració municipal de l‟Ajuntament en àrees executives mitjançant
el decret 6374/2016, de 26 de juliol de 2016.

Codi orgànic.
Secció
pressupostària
01
02
03
04
05
06
07

Denominació
Alcaldia-Presidència
Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació
Seguretat, Convivència i Civisme
Benestar i Drets Socials
Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
Hisenda i Serveis Centrals
Àrees Territorials

TOTAL

Pressupost 2017
11.482.841,17
7.814.458,27
29.381.742,43
67.885.635,63
62.152.020,04
54.018.023,44
3.665.279,02

236.400.000,00

Pel que fa als programes de despesa el seu import es distribueix en les següents
àrees de despesa segons el que preveu l‟Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre,
per la qual s‟aprova l‟estructura dels pressupostos de els entitats locals:

Àrees de despesa

Denominació

1
2
3
4
9
0

Serveis públics bàsics
Actuacions de protecció i promoció social
Producció de béns públics de caràcter preferent
Actuacions de caràcter econòmic
Actuacions de caràcter general
Deute públic

TOTAL

Pressupost 2017
86.607.079,37
31.388.002,25
40.593.436,04
5.553.717,93
55.164.764,41
17.093.000,00

236.400.000,00

Article 4t.- Del finançament dels crèdits del pressupost de despeses de
l’ajuntament per a 2017
1.- Els crèdits aprovats a l‟estat de despeses de l‟Ajuntament es finançaran amb: els
drets econòmics a liquidar durant l‟exercici que es detallen en l‟estat d‟ingressos
corresponents, estimats en un import de 236.400.000,00 euros. No obstant la
disponibilitat dels crèdits de despesa, quedarà subjecte al compliment del que es
preveu a l‟article 173.6 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
(TRLRHL), aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març. Per al
compliment d‟aquest article el Ple municipal autoritza a la Intervenció General a
comptabilitzar la no disponibilitat de crèdits en les aplicacions pressupostàries que
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es financin totalment o parcialment amb ingressos afectats mentre no s‟acrediti
documentalment la disponibilitat d‟aquests recursos.
2.- L‟actualització dels crèdits pressupostaris i el seu finançament previstos en els
projectes inclosos en l‟annex d‟inversions del pressupost de l‟exercici 2017 es durà
a terme per trimestres naturals vençuts. D‟aquesta actualització se‟n donarà compte
al Ple municipal conjuntament amb el primer expedient de modificació de crèdit que
es sotmeti a la seva aprovació una vegada transcorregut el trimestre natural
3.- Els crèdits aprovats en els estats de recursos de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal es finançaran amb els drets econòmics a ingressar durant
l‟exercici, que es detallen en l‟estat de recursos de la mateixa, i que s‟estimen en
6.354.657,70 euros, els quals, d‟acord amb el quadre resum del pressupost general
consolidat que s‟adjunta a l‟expedient es destinaran íntegrament a la societat "La
Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, SA.
CAPÍTOL SEGON
Normes de modificació i execució de crèdits pressupostaris
Article 5è.- Les modificacions de crèdit
1.- Les modificacions dels crèdits pressupostaris s'ajustaran al que preveu el
TRLRHL. el Reial decret 500/1990, de 20 d‟abril, i el que es disposa en el present
capítol, sent tramitades per l‟Òrgan de Programació i Pressupostos.
2.- Els expedients de modificacions pressupostàries s'iniciaran de la forma següent:
a. Mitjançant provisió de la persona titular de la secció pressupostària que els
proposi.
b. En el cas de modificacions pressupostàries que afectin a operacions de
capital (crèdits d‟inversions, transferències de capital, actius i passius
financers), i incorporació de romanents de crèdit la provisió d'iniciació
correspondrà a la persona titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals.
3.- Els expedients de modificacions pressupostàries, al marge dels informes que
preveu el TRLRHL i el Reial decret 500/1990, de 20/04, hauran de ser informats
pel/per la gerent, pel/per la coordinador/a, director/a de serveis, cap de serveis de la
secció pressupostària gestora de la despesa i en el cas d'absència, vacant,
malaltia, abstenció legal o reglamentària d'aquest, serà substituït per l'informe
del/de la cap de secció a què afecti l'expedient de modificació pressupostària, en el
que s'haurà d'expressar la incidència que dita modificació tindrà en la consecució
dels respectius objectius i la raó o raons que la justifiquen des de la perspectiva
economico-financera.
4.- Iniciat l'expedient mitjançant la corresponent provisió i complimentat el model
normalitzat escaient, degudament qualificat jurídicament i incorporats els informes
previstos en la normativa vigent, així com els addicionals continguts en el present
capítol, l'expedient resultant es trametrà a l‟Òrgan Programació i Pressupostos que
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comprovarà la correcció del mateix, retornant-lo a la dependència gestora en el cas
que s'observi incompliment de qualsevol tipus i sotmetent-lo, en cas de ser correcte,
a informe de la Intervenció General de conformitat amb el que disposen el TRLRHL
i el Reial decret 500/1990.
5.- La Intervenció General emetrà els informes preceptius en aplicació del TRLRHL i
de la Llei 2/2012, de 27 d‟abril, d‟ estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) i efectuarà la tramitació comptable que preveu la Instrucció del model
normal de comptabilitat local aprovada per Ordre del HAP/1781/2013 de 20 de
setembre i la Instrucció de comptabilitat per a la central comptable aprovada pel Ple
de l'Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003, retornant-lo un cop
complimentades les actuacions anteriors a l‟Òrgan de Programació i Pressupostos,
als efectes de l‟elaboració de la corresponent proposta d‟acord a l‟òrgan competent
per la seva aprovació prèvia fiscalització de la Intervenció General.
6.- Els expedients de modificacions pressupostàries, no importa quina sigui la seva
qualificació jurídica, seran arxivats per l‟Òrgan de Programació i Pressupostos en el
decurs de la vigència de l'exercici pressupostari i s'hauran de trametre a la
Intervenció General, abans del 31 de març de l'exercici immediatament posterior, la
totalitat dels tramitats perquè aquesta formi el Compte General de l'Administració
municipal.
7. Els expedients de modificació de crèdits que es tramitin per a l‟aprovació del Ple
seran proposats per la persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals.
8. Correspon al Ple, de conformitat amb el que s'estableix als apartats 2 i 3 de
l‟article 177 i a l‟apartat 2 de l‟article 179 TRLRHL, en relació amb el que disposa
l‟article 123.1.p) de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril, reguladora de las bases de règim
local (LRBRL), l'aprovació dels expedients de modificacions pressupostàries en les
modalitats de:
a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
b) Baixes per anul·lació
c) Transferències de crèdit entre diferents àrees de despesa, llevat que
afecti a crèdits de personal
9. Són competència de la Junta de Govern Local, d‟acord amb l‟establert a l‟article
127.g) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim local,
l‟aprovació, previ informe de la Intervenció General, de les modificacions de crèdit
que es detallen a proposta de la persona titular de l‟Àrea d‟ Hisenda i Serveis
Centrals
 Transferències de crèdit que afectin a diferents seccions i programes
pressupostaris sempre i quan no varií l‟àrea de despesa i quan variant afecti
a crèdits de personal.
 Generació de crèdits per ingressos
 Ampliacions de crèdits, sempre que aquestes darreres estiguin contemplades
en les Bases d'execució
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 Incorporacions de romanents de crèdits que inclourà els crèdits de despeses
assenyalats en l‟article 182 TRLRHL, més els crèdits de despeses amb
càrrec als compromisos d‟ingrés afectats no meritats que s‟empararan amb
el tipus de modificació de crèdits que correspongui en funció de la
naturalesa dels mateixos.
10.- Les instruccions que regulin les operacions de tancament comptable de
l‟exercici 2017 podran preveure que amb caràcter excepcional les modificacions
pressupostàries, la competència per a l‟aprovació de les quals correspon a la Junta
de Govern Local, que siguin de caràcter urgent i la seva tramitació i aprovació sigui
en data posterior a l‟última sessió de l‟any de la Junta de Govern Local podran ser
aprovades per Resolució del Tinent d‟Alcalde d‟Hisenda i Serveis Centrals prèvia
motivació raonada i amb informe favorable de la Intervenció.
11. En cas de discrepància entre l'informe emès per l‟Òrgan de Programació i
Pressupostos i la proposta de modificació pressupostària efectuada per l'àrea
gestora, aquesta serà resolta mitjançant informe raonat de la persona titular de
l‟Àrea d„Hisenda i Serveis Centrals, qui ho elevarà per a la seva aprovació a la
Junta de Govern Local.
11. En cas de discrepància amb l‟informe emès per l‟Òrgan de Programació i
Pressupostos,i la Intervenció General, aquesta manifestarà el seu reparament per
escrit abans de l‟adopció de l‟acord, segon l‟establert a l‟article 215 del TRLRLHL
Article 6è.- Crèdits ampliables.
De conformitat amb el que estableix l'article 178 del TRLRHL i l‟article 39 del Reial
decret 500/1990, de 20/4 tindran la consideració de crèdits ampliable, les
aplicacions pressupostàries que es financen amb recursos expressament afectats,
havent-se d‟acreditar per a la tramitació de l‟expedient el reconeixement en ferm de
majors drets sobre els previstos en el pressupost d‟ingressos, que estiguin afectats
al crèdit que es pretén ampliar.
Tot seguit es detallen les partides ampliables del pressupost de l‟exercici 2017.
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01 ALCALDIA PRESIDÈNCIA
PROGRAMA
9201 SECRETARIA GENERAL

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
227.05.00 Processos electorals

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Transferència sots delegació del Govern a
Barcelona, Processos electorals i Administració de
la Generalitat de Catalunya. Processos electorals

03 SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I CIVISME
PROGRAMA

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA

1300 ADMINISTRACIÓ GENERAL DE SEGURETAT, CONVIVÈNCIA I
226.99.00 Altres despeses diverses
CIVISME
1320 SEGURETAT I ORDRE PÚBLIC

214.00.00 Reparació, manteniment i conservació de material de
transport

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Transferències de la Direcció General de Presons
del Departament de Governacio de la Generalitat
de Catalunya
Ingressos per sinistralitat

04 BENESTAR I DRETS SOCIALS
PROGRAMA
2311 SERVEIS SOCIALS
2312 IGUALTAT I LGTBI
3230 MANTENIMENT CENTRES DOCENTS
3331 CENTRE CULTURAL METROPOLITÀ TECLA SALA
3340 PROMOCIÓ CULTURAL
3370 INSTAL.LACIONS DE LLEURE PER A JOVES
3420 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
143.01.01 Altre personal subvencions
227.06.10 Estudis i treballs tècnics. Polítiques d'igualtat home-dona
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres
construccions
226.99.01 Altres despeses diverses Centre d'Art Tecla Sala
226.99.01 Altres despeses diverses difusió artística
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres
construccions
212.00.00 Reparacions, manteniment i conservació d'edificis i altres
construccions

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Conveni Ministeri d'Assumptes Socials
Diputació de Barcelona
Ingressos per sinistralitat
ingressos Centre d'art Tecla Sala
venda d'entrades Teatre Joventut i Auditori
Barradas
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat

05 ESPAI PÚBLIC, HABITATGE,URBANISME I SOSTENIBILITAT
PROGRAMA
1522 CONSERVACIÓ I REHABILITACIÓ DE L'EDIFICACIÓ
1532 PAVIMENTACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES
1533 MANTENIMENT DE LES VIES PÚBLIQUES
1650 ENLLUMENAT PÚBLIC

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
226.99.02 Altres despeses diverses execucions subsidiàries
210.01.00 Manteniment i conservació de la pavimentació
210.03.00 Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures
i béns naturals (Via Pública)
210.00.00 Reparacions, manteniment i conservació d'infraestructures
i béns naturals (enllumenat)

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

212.00.01 Conservació i manteniment edificis municipals-obra civil

9331 MANTENIMENT D'EDIFICIS MUNICIPALS

213.00.01 Conservació i manteniment edificis municipalsinstal.lacions

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
ingressos efectius per tal concepte i de multes
coercitives
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat
Ingressos per sinistralitat

Ingressos per sinistralitat (finançament compartit
amb programes 1532 i 1533) es determinarà
segons informe de la unitat operativa

Ingressos per sinistralitat (finançament compartit
amb programes 1532 i 1533) es determinarà
segons informe de la unitat operativa

06 HISENDA I SERVEIS CENTRALS
PROGRAMA

9310 POLÍTICA ECONÒMICA I FISCAL
9320 GESTIÓ DEL SISTEMA TRIBUTARI

CONCEPTE PRESSUPOSTARI DESPESA
216.00.00 Reparacions, manteniment i conservació d'equipament per
a processos d'informació
226.03.00 Publicacions en diaris oficials
226.03.00 Publicacions en diaris oficials

9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS

464.00.00 Transferències corrents a l'Àrea Metropolitana de Barcelona majors ingressos per 0,056 % base liquidable IBI

9430 TRANSFERÈNCIES A ALTRES ENTITATS LOCALS

764.00.00 Transferències de capital a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona

9205 SISTEMES INFORMACIÓ CORPORATIVA

CONCEPTE PRESSUPOSTARI INGRÈS
Ingressos per sinistralitat
Reintegrament anuncis particulars
Reintegrament anuncis particulars

Majors ingressos per cessió de tributs i fons
complementaris de finançament

Article 7è.- Vinculació dels crèdits pressupostaris
1.- Els crèdits imputables a l'estat de despeses del pressupost de l‟Ajuntament
esmentats a l'article primer d'aquestes bases d'execució, tenen caràcter limitatiu i
es vinculen amb subjecció a la classificació orgànica per seccions pressupostàries,
per a la xarxa de programes inclosa com annex als pressupostos generals i
econòmica segons l‟estructura establerta a l‟Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre sens perjudici de la classificació a nivells inferiors al de concepte
pressupostari que es conté en els propis pressupostos.
La competència per a la gestió dels crèdits serà dels/de les tinents
d'alcalde/regidors responsables de cada secció pressupostària en base al Decret de
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l‟Alcaldia 5530/2015 de 15 de juny de nomenament de Titulars d‟Àrea, regidors de
Govern, regidories adjuntes, i regidors presidents de districte i delegació de
facultats de l‟Alcaldia en relació a les diferents àrees en les quals es divideix
l‟administració executiva municipal dictat per l‟Alcaldia en base a les facultats que li
confereix l‟art 124 4. k) LRBRL.
Vinculacions jurídiques
A) Capítol 1. Despeses de personal
a. Criteri general
Orgànic

Programa

Codi orgànic complet

Programa (a nivell 4
dígits)

Econòmic
Capítol (primer dígit)

b. Normes especials per a les despeses de seguretat social
Les despeses corresponents a seguretat social (concepte econòmic 160) tot i estar
vinculades a nivell de capítol, seran objecte de retenció de crèdit per l‟import de la
previsió anual del cost de les places que estiguin cobertes.
c. Normes especials per a les despeses de complement de productivitat i de
gratificacions.
Les despeses corresponents a gratificacions i productivitat (conceptes econòmics
151 i 150 respectivament), tot i està vinculades a nivell de capítol d‟acord amb el
criteri general establert en l‟apartat a. Seran objecte de control comptable, sobre les
pròpies aplicacions i no sobre la vinculació jurídica, atès que d‟acord amb els
articles 172 i 173 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s‟aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals, correspon al Ple determinar
en el pressupost la quantia global destinada a l‟assignació dels complements de
productivitat i de gratificacions, da‟cord amb els límits màxims assenyalats en
l‟article 175.2.
Per aquesta raó en els expedients d‟aprovació de complements de productivitat i de
gratificacions s‟hi adjuntarà un informe emès pel departament de recursos humans
en que s‟acrediti que els la quantia dels complements que es sotmeten aprovació
per a la seva inclusió en la nòmina no superen les quanties globals aprovades pel
Ple ni els límits establerts en l‟article 175.2.
Aquest informe serà un dels elements de comprovació en la fiscalització prèvia
limitada.
B) Capítol 2: Despeses en béns corrents i serveis i Capítol 6: Despeses
d’inversió que es financen amb recursos ordinaris
a. Criteri general
Orgànic

Programa

Codi orgànic complet

Programa (a nivell 4
dígits)

Econòmic
Capítol (primer dígit)
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b.









Criteri específic per a les següents despeses:
Lloguers locals (partida 202.00.00)
Lloguers pàrquings (partida 202.00.01)
Manteniment maquinària (partida 213.00.00)
Manteniment xarxa telecomunicacions (partida 213.01.00)
Electricitat (partida 221.00)
Gas (partida 221.02)
Aigua (partida 221.01)
Telèfon (partida 222.00)

Per a les aplicacions pressupostàries corresponents a aquests codis econòmics
s‟estableixen les següents vinculacions:
Orgànic
Codi
complet










orgànic

Programa
Política de despesa de la
classificació per programes
(a nivell 2 dígits)

Econòmic
Article (dos primer dígits)

Material d‟oficina ordinari no inventariable (partida 220.00.00)
Paper, fotocopiadores, fax (220.00.01 )
Material oficina impresos, sobres i papereria (partida 220.00.02
Material oficina impresos reprografia (partida 220.00.03)
Adquisició material informàtic (partida 220.02.00)
Contractes externs neteja (partida 227.00.00)
Contractes externs seguretat vigilància edificis centrals (partida 227.01.00)
Contractes externs controladors edificis centrals (partida 227.01.01)

Per a les aplicacions pressupostàries corresponents a aquests codis econòmics
s‟estableixen les següents vinculacions:
Orgànic
Codi
complet

orgànic

Programa
Política de despesa de la
classificació per programes
(a nivell 2 dígits)

Econòmic
Concepte
dígits)

(tres

primer

C) Capítols 3 i 9 Despeses financeres i passius financers
Orgànic
Codi
complet

orgànic

Programa
Programa (a nivell de 4 dígits)

Econòmic
Capítol
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D) Capítols 4 i 7. Subvencions i transferències corrents i de capital
Orgànic
Codi
complet

orgànic

Programa

Econòmic

Programa (a nivell de 4 dígits)

Article

E). Projectes d’inversions amb finançament afectat.
Vincularan quantitativament i qualitativament a nivell de codi de projecte d‟acord
amb la regla 23 de la ICAL i segons la següent especificitat:
Projecte inversió
Codi del projecte

Orgànic

Programa

Codi
orgànic
complet

Codi
complert

Econòmic

programa

Capítol.

F). Projectes amb finançament afectat de les polítiques de despesa 24”foment
de l’ocupació”, 43 “comerç, turisme i petites i mitjanes empreses”, 46
“investigació, desenvolupament i innovació” i 49 “ altres actuacions de
caràcter econòmic”
Vincularan quantitativament i qualitativament a nivell de codi de projecte d‟acord
amb la regla 23 de la ICAL. Si les condicions de l‟acord de concessió del
finançament impedeixen la gestió amb vinculació a nivell de capítol,
excepcionalment, es podran vincular les aplicacions pressupostaries de cada
projecte de la forma següent:
Projecte inversió
Codi del projecte

Orgànic
Codi
complet

orgànic

Programa
Codi
complert

programa

G). Capítol 8. Actius financers.
Vincularan a nivell d‟aplicació pressupostària..
H). Especialitats en les vinculacions jurídiques
En el cas de reconeixements de crèdit derivats d‟actes de conversió i convalidació
administratives requeriran prèviament l‟obertura d‟una aplicació pressupostària dins
la bossa de vinculació jurídica a que sigui imputable la despesa. amb dotació inicial
zero (0), en aplicació d'allò que es disposa a l'article 10.3 amb el codi 50.
Article 8è. Modificacions de crèdit a càrrec del fons de contingència
El crèdits pressupostaris dotats en el pressupost general de l‟exercici 2017 a càrrec
del Fons de Contingència previst en l‟article 31 LOEPSF tindran com a finalitat fer
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front a necessitats inajornables de caràcter no discrecional que no estiguin previstes
inicialment en el pressupost, i es destinarà a finançar modificacions de crèdit.
Article 9è. Normes específiques en matèria de subvencions
1.- Sol·licitud de subvencions:
a. Correspon als Tinents/es d‟alcaldia o Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte, la tramitació de les sol·licituds en favor d‟aquest
Ajuntament., de conformitat amb el que determina el Decret 6375/2016, de 26 de
juliol, publicat en el BOPB de 05.08.2016, pel qual es deleguen facultats en els
Tinents d‟alcaldia, Regidors de Govern, Regidors Presidents de Districte i Regidors
adjunts.
b.
A les resolucions que formalitzin aquestes sol·licituds s‟haurà d‟indicar
expressament l‟import de la subvenció sol·licitada així com l‟import total del projecte
i de l‟aportació municipal prevista. La resolució haurà de ser traslladada al Servei de
Programació i Pressupostos i a la Gerència per al seu control.
2. Acceptació de subvencions:
a. De conformitat amb el Decret 5528/2015, de 15 de juny, publicat en el BOPB de
25.06.2015, de delegació de competències de l‟alcaldia en la Junta de Govern
Local, correspon a aquesta Junta l‟acceptació de les subvencions atorgades a
aquesta ajuntament quan el seu import superi els 5.000.-€, entenent que quan
l‟import sigui inferior la facultat d‟acceptació de la subvenció es troba delegada en
els Tinents/es d‟alcaldia o Regidors/es de Govern i Regidors/es Presidents/es de
Districte, de conformitat amb el Decret 6375/2016, de 26 de juliol.
b. Les resolucions que acceptin les subvencions hauran d‟indicar expressament
l‟import total del projecte subvencionat, l‟import de la subvenció atorgada i l‟import
de l‟aportació municipal i d‟altres, en el seu cas, destinades a finançar el projecte.
En cas que es prevegui aportació municipal a l‟expedient de resolució de
l‟acceptació s‟hi incorporarà informe favorable del Servei de Programació i
Pressupostos referent a l‟aportació municipal destinada a finançar el projecte,
atenent a les aplicacions pressupostàries proposades a l‟informe per les àrees
gestores.
3. Canvi de destinació, renúncia i/o reintegrament
El canvi de destinació i la renúncia correspon a l‟òrgan que es determini per acord
de la Junta de Govern Local, com òrgan competent en el desenvolupament de la
gestió econòmica municipal de conformitat amb l‟art. 127.1.g) de la Llei 7/1985, de 2
d‟abril, reguladora de les bases de règim local.
4. Notificacions
Les àrees gestores donaran trasllat, mitjançant ofici a la Gerència, la Intervenció
general i el Servei de Programació i Pressupostos de l‟acceptació de les
subvencions. Així mateix, en el termini de 15 dies naturals, els donaran compte de
la remissió als ens concedent de la justificació de les despeses corresponents, i
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també de la resolucions relatives a canvis de destinació,
reintegraments.”

renúncies i

Article 10è.- Especialitats en la gestió de crèdits
1.- Als efectes de la correcta imputació pressupostària de les despeses, la
Intervenció General podrà autoritzar la creació de noves aplicacions
pressupostàries amb dotació inicial zero dins d‟una bossa de vinculació jurídica.
2.- Les aplicacions pressupostàries que es creïn amb dotació inicial zero (0) i que
estiguin finançades amb ingressos afectats quedaran codificades amb el
subconcepte 60.
3.- Les aplicacions pressupostàries que es creïn com a conseqüència de
resolucions administratives d‟actes de conversió i convalidació i que afectin a
exercicis corrent i tancats quedaran codificades amb el subconcepte 50.
4.- Les partides pressupostàries corresponents a projectes finançats a càrrec de
subvencions procedents de Fons Europeus, en els quals l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat actuï en qualitat d‟òrgan intermig, es codificaran amb el
subconcepte 80, i s‟identificaran amb un codi de projecte concret i específic per
cada projecte.
5.- Les partides pressupostàries creades a través de modificacions de crèdit en la
modalitat d‟incorporació de romanents es codificaran amb el subconcepte de
despeses 90.
6.- Els crèdits de les aplicacions pressupostàries de l‟estat de despeses que venen
emparades per conceptes pressupostaris d‟ingressos identificats en l‟estat
d‟ingressos del pressupost d‟aquest Ajuntament, dins els articles 45 al 47 ambdós
inclusius, excepte el subconcepte 464.01 “Transferències Àrea Metropolitana de
Barcelona: recollida selectiva de residus”, podran ser declarats, com a no
disponibles a partir de 30/06/2017, per Decret de l‟Alcaldia Presidència i per
delegació de la mateixa, pel Tinent d‟alcalde d‟Hisenda i Serveis Centrals, a
l‟empara d‟allò que disposa el RD 500/1990, si aquestes subvencions no haguessin
devingut fermes.
En el cas que s‟hagués disposat dels crèdits pressupostaris que venen emparats
per aquestes subvencions, la secció pressupostària afectada haurà de tramitar, en
el termini de trenta dies a partir de la declaració de no disponibilitat, un expedient de
modificació de crèdits en la seva modalitat de transferència de crèdits, per cobrir els
crèdits disposats, amb la finalitat d‟evitar que el pressupost hagués estat aprovat,
amb dèficit inicial. Les partides pressupostaries de despeses a què es fa referència,
hauran de ser determinades mitjançant informe de les seccions pressupostaries
afectades.
7.-Per l‟import corresponent a la subvenció rebuda de l‟Àrea Metropolitana de

…/…

68

Barcelona per l‟anualitat de l‟exercici 2017 del Programa d‟actuacions de millora
urbana i social (PAMUS) pel període 2016-2019 es comptabilitzaran drets
reconeguts que seran imputats al concepte corresponent a la naturalesa i finalitat
de la subvenció´.Simultàniament es comptabilitzarà, pel mateix import, un ADO a la
partida pressupostària que correspongui a la naturalesa de la despesa a realitzar.
Les formalitzacions dels ingressos i les despeses s‟efectuaran en la mesura que les
despeses finançades per l‟esmentat programa d‟actuacions de millora urbana es
vagin executant per part de l‟ajuntament i les justificacions siguin acceptades per
l‟Àrea Metropolitana de Barcelona
8.- Normes específiques dels projectes de despesa.
Pel seguiment de:
a) Els projectes d‟inversió inclosos al Pla d‟Inversions municipals.
b) De les despeses amb finançament afectat i de qualsevol unitat de despesa
pressupostària que requereixi un seguiment i control individualitzat, es
seguiran respectivament segons s‟escaigui, els criteris establerts en les
Seccions segona i tercera del capítol segons l‟Ordre HAP/1781/2013, de 20
de setembre, per la que s‟aprova el model normal d‟Instrucció de comptabilitat
per a l‟administració local, (ICAL) sobre projectes de despesa i de despeses
amb finançament afectat, respectivament, i en concret els criteris següents:
8.1) Despeses per operacions de capital
Per a cada actuació inclosa en el Pla d‟Inversions municipals es crearà un codi de
projecte únic i invariable, el qual podrà incloure diverses aplicacions
pressupostàries de despeses i que estarà vinculat als diversos ingressos específics
que les financin.
A partir de l‟1 de gener de 2017, quan s‟hagi produït un ingrés efectiu o s‟hagi
comptabilitzat un dret reconegut procedent de recursos que no es puguin destinar a
finançar despeses corrents i l‟ajuntament no hagi concretat el projecte de despeses
específic al qual van destinats els esmentats recursos, es crearan projectes de
despesa amb finançament afectat amb la denominació genèrica “Inversions
públiques locals sense determinar procedents del recurs xxxxxx”, als quals
s‟assignaran les aplicacions pressupostaries corresponents d‟acord amb la següent
codificació 02- 9310 -601.xx.xx , a la que s‟afectaran als recursos específics que els
financin.
En la mesura que es vagi determinant el destí concret dels projectes inclosos en el
projecte genèric denominat “Inversions públiques locals sense determinar
procedents del recurs xxxx”, la seva aplicació pressupostària es formalitzarà a
través de l‟aprovació d‟expedients de modificació de crèdits, amb caràcter previ a
procedir als actes d‟autorització i compromís de despeses.
Les aplicacions pressupostàries de projectes de despeses amb finançament afectat
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quan s‟incorporin a l‟exercici següent s‟identificaran amb un subconcepte 90
Els saldos dels projectes de despeses amb finançament afectat, procedents
d‟incorporació de romanents de crèdit de l‟exercici 2015, que al 31 de desembre de
2016 no hagin estat objecte d‟adjudicació, sense que existeixi una justificació
raonada, formaran part de l‟expedient d‟incorporació de romanents afectats i
s‟agruparan en un projecte genèric amb la denominació “Inversions públiques locals
sense determinar procedents del recurs xxxxxx”
8.2.) Projectes de despeses amb finançament afectat dels programes
pressupostaris 2410 “Foment de l‟Ocupació”, 4312 Mercats, places i llotges”, 4330
“Desenvolupament empresarial”, 4390 “Dinamització del comerç”, i 4930 “Protecció
consumidors i usuaris”
dotats en la secció 02 “Coordinacio, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació.
Cada actuació s‟identificarà amb un codi de projecte únic i invariable el qual podrà
incloure diverses aplicacions pressupostàries de despeses vinculades als diversos
agents finançadors que les financin.
Les dotacions pressupostàries a efectuar en cada exercici per cadascun dels
projectes de despesa amb finançament afectat requeriran l‟aprovació de la
modificació de crèdits per generació per l‟import de l‟anualitat de la subvenció
corresponent a l‟any en curs.
En el cas de projectes cofinançats amb recursos municipals, es dotaran
simultàniament a la modificació de crèdits per generació, els corresponents crèdits
pressupostaris finançats amb recursos ordinaris mitjançat l‟aprovació de la
corresponent modificació de crèdit. En aquells projectes cofinançats destinat a la
contractació de personal es podran aprovar simultàniament les dues modificacions
de crèdit condicionades a l‟acceptació de la subvenció corresponent.
Si al finalitzar l‟execució del projecte resten romanents de crèdit de despeses
finançats amb recursos afectats, i l‟òrgan competent de l‟agent finançador del
mateix no l‟ha donat per liquidat, els esmentats romanents no es donaran de baixa
fins el tancament definitiu del projecte i s‟incorporaran a un projecte de despeses
amb finançament afectat de caràcter genèric amb la denominació “Despeses amb
finançament afectat ”, fins al seu definitiu tancament.
8.3.) Cada aplicació pressupostària de despesa inclourà la totalitat dels crèdits
pressupostaris de la mateixa naturalesa amb independència de l‟agent finançador.
8.4.) Els projectes de despeses amb finançament afectat vincularan
quantitativament i qualitativament en si mateixos d‟acord amb l‟establert en l‟article
7. d‟aquestes bases.
9. En els casos que els crèdits inicials del pressupost estiguin finançats amb
ingressos finalistes, i aquests tinguin una minoració durant l‟exercici respecte de les
esmentades previsions inicials, el servei gestor haurà de tramitar per l‟aprovació de
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l‟òrgan competent un expedient declarant la no disponibilitat dels crèdits per l‟import
minorat o buscar fiançament alternatiu.
TÍTOL SEGON
De les despeses de personal
CAPÍTOL PRIMER
Article 11è.- Despeses de personal per a l’exercici 2017
11.1 Tractament de les indemnitzacions per raó de servei
1.- Per tot l'exercici 2017 s'aplicaran les indemnitzacions per raó de servei tal com
es preveu en el Real Decret 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del
servei, o la legislació vigent en cada moment i conforme a les regles contingudes en
els apartats següents, llevat que en la resolució d'autorització de sortida de càrrecs
electes hi figuri autorització a favor de funcionaris que acompanyin al mateix. En
aquest cas el càlcul d'indemnització es farà pel Grup I.
2.- Els funcionaris al servei de l‟Ajuntament es podran allotjar en hotels classificats
turísticament com de tres estrelles, si així es determina en el decret d‟autorització
de sortida.
3.- Les indemnitzacions a favor dels membres electes de la Corporació es regiran
pels següents criteris:
a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor de l‟Alcaldia-Presidència
i resta de càrrecs electes, comportaran el rescabalament de les despeses
efectuades prèvia justificació de les mateixes o, alternativament aquests es
podran acollir al sistema d'indemnitzacions que pel Grup I preveu el Real
Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei.
b) Quan es faci difícil l'aportació de justificants referits a taxis o altres vehicles
de transport públic i fins un límit del 5% del total de despesa justificada i per
viatge autoritzat, es podrà fer declaració/promesa que servirà de justificant.
En altres casos de dificultats de justificació, s'haurà d'emetre informe que,
avaluat per la Unitat Fiscal, podrà restrictivament ser admès.
4.- El personal eventual de confiança i assessorament especial meritarà les seves
dietes en el grup primer de la normativa esmentada a l‟apartat 1.
5.- Els consells d'administració de les societats privades municipals, fixaran, en cas
necessari, les quanties de les dietes que rebin els seus membres per assistència
efectiva als esmentats consells, amb les limitacions establertes, en aquesta matèria,
pel Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei.
6.- Els criteris per a altres tipus d‟ìndemnitzacions seran els següents:
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a) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels representants
municipals a la Junta Arbitral de Consum, queden fixades per l'exercici 2017
en 66,00 euros pels presidents i en 42,00 euros per la resta de membres per
assistència a reunió, aplicant-se el que preveu l'article 28.1 del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se,
en cada cas, els límits previstos en l'article 27 i 32.3.
b) Les indemnitzacions que es puguin produir a favor dels assessors o
auxiliars dels representants municipals en els consells escolars queden
fixades per l'exercici 2017 en 80,00 euros per assistència a reunió, aplicant-se
el que preveu l'article 28.1 del Real Decreto 462/2002, de 24/05, sobre
indemnitzacions per raó de servei, mantenint-se, en cada cas, els límits
previstos en l'article 27 i 32.3.
c) La justificació del pagament s'efectuarà mitjançant certificació de
l'assistència a la reunió, lliurada pel/per la president/a del consell escolar o,
per defecte, mitjançant declaració del tinent d'alcalde, regidor delegat de
districte o coordinador, director de serveis/cap de serveis de l'àrea de la que
depenguin els consells escolars.
7.- En qualsevol cas, les indemnitzacions previstes en els apartats 1, 2 i 3, solament
es faran efectives quan hi hagi decret d'Alcaldia o del/de la tinent d'alcalde o del/ de
la regidor/a delegat/a respectiu, en el que s'autoritzi la sortida, punt de destinació i
duració de l'autorització.
8.- La percepció de les indemnitzacions que es fixen en el present article seran
incompatibles amb la compensació per qualsevol altra despesa amb excepció de
les de viatge, que es regiran per la normativa específica derivada del Real Decreto
462/2002, de 24/05, sobre indemnitzacions per raó del servei, o per la legislació
vigent en cada moment.
9.- La utilització pel personal que depèn d'aquesta Administració de vehicle propi
dins dels límits de l‟àrea metropolitana, serà indemnitzat al preu fixat per la
normativa indicada en els paràgrafs precedents, sense necessitat de decret de
rescabalament, encara que serà necessària la conformitat del gerent, coordinador
de l‟àrea, director de serveis o, en el seu cas, cap de serveis a través de documents
normalitzats. Si en el conveni col·lectiu d'aquest ajuntament es fixen quantitats
superiors a les de la normativa indicada, seran aquestes quantitats les que regiran
pel pagament de les indemnitzacions.

11.2 Normes de gestió dels crèdits del capítol 1
1.-La gestió i tramitació de documents comptables corresponents a despeses de
personal seran gestionats, independentment del la classificació orgànica que
informa sobre qui gasta, pel Servei de Recursos Humans.
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2.- Durant el mes de gener següent al començament de l'exercici i abans de fer
efectiva la primera nòmina de l‟any, el Servei de Recursos Humans remetrà al
Servei de Comptabilitat de la Intervenció General els documents comptables "RC /
AD", elaborats i quantificats segons la classificació de l‟Annex de personal aprovat
amb el Pressupost, d‟acord amb la plantilla i la relació valorada de llocs de treball,
per l'import corresponent als llocs de treball efectivament ocupats.
3.- Per la resta de despeses del capítol I del pressupost, si són conegudes, es
tramitarà el document "RC / AD" corresponent.
4.- Els assentaments derivats d‟aquest document s‟introduiran en el sistema de
gestió comptable.
5.- Les altes en la plantilla, aprovació d‟increments retributius i el nomenament de
funcionaris o la contractació de personal laboral originarà la tramitació de
successius documents RC / AD, per import igual al que es prevegi satisfer durant
l'exercici.
6.- La justificació de les retribucions del personal es realitzarà mitjançant la nòmina
mensual, on constarà la diligència del Cap del Servei de Recursos Humans
acreditativa de que el personal relacionat ha prestat els serveis durant el període
corresponent. En un document addicional a la nòmina s‟ha de fer constar la relació
de les incidències existents respecte la nòmina del mes anterior.
Article 12è.- Contractacions de personal amb càrrec a transferències corrents
i de capital
1.- Amb càrrec als respectius crèdits per inversions derivats de les transferències de
capital d'altres ens o crèdits per operacions corrents derivats de transferències o
subvencions finalistes, de naturalesa corrent solament podran formalitzar-se
contractacions de personal en règim establert pe Reial decret legislatiu 5/2015 de15
d‟octubre, pel qual s‟aprova el text refós de l‟Estatut bàsic de l‟empleat públic
(EBEP).
2.- L'òrgan competent per la contractació de personal contingut en l'apartat anterior
serà de la Junta de Govern Local, llevat de delegació expressa en els tinents
d‟alcalde i regidors de Govern.
3.- Els contractes hauran de formalitzar-se segons les prescripcions del text refós
de la Llei de l‟estatut dels treballadors (TRET), aprovat pel Reial decret legislatiu
5/2015, de 23 d'octubre , o de l‟EBEP, segon s‟escaigui.
Els incompliments de les obligacions formals imposades per la legislació laboral
vigent, així com l'assignació del personal contractat per funcions diferents de les
que es determinin en els contractes, dels que se‟n pogués derivar drets de fixesa
pel personal contractat, seran objecte de deducció de responsabilitats, conforme el
que preveu la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, sense perjudici de les responsabilitats contingudes en la
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Llei 47/2003, de 26 de novembre, general pressupostaria (LGP).
Article 13è.- Pla de jubilació
1.- La dotació pressupostària de la secció pressupostària 06 “Hisenda i Serveis
Centrals”, programa 2110 “Pensions”, del concepte econòmic 161.05.00
“Complement pensions” es podrà incrementar amb les baixes que es produeixin per
raons de jubilació anticipada de funcionaris al servei d‟aquest ajuntament.
2.- L‟increment de dotació pressupostària es farà mitjançant la incoació d‟un
expedient de Modificació de crèdits, en la modalitat de crèdit suplementari finançat
per baixa de crèdits.
TÍTOL TERCER
De les operacions financeres
CAPÍTOL PRIMER
Avals de l'Administració
Article 14è.- Avals a prestar per l'Administració
L'import dels avals que pugui prestar aquesta Administració, inclosa la societat
privada municipal, en el decurs de l'exercici de 2017, tindran un límit, pel seu import
principal, de 6.000.000,00 euros, els quals hauran de reunir els requisits que
determinen els articles 48 i següents TRLRHL
Article 15è.- Comissions
1.- La Junta de Govern Local o òrgan en qui delegui, determinarà les comissions a
percebre per la Hisenda municipal com a contraprestació al risc assumit en virtut
dels avals que es puguin prestar en aplicació de l'article anterior. La comissió no
podrà excedir del 5 per mil anyal del principal avalat, la qual es destinarà, si ho
aprova el Ple de l‟ajuntament, a assegurar el principal avalat.
2.- La societat privada municipal de capital totalment públic, estarà exempta de
l‟esmentada comissió.
3.- Quan es fixi comissió, aquesta es farà efectiva en el moment de la formalització
del crèdit avalat, aplicant-se l‟ ingrés al concepte pressupostari específic i, en el cas
que s'assegurés el principal avalat, l‟ ingrés podrà ser objecte d'un expedient de
modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat.
CAPÍTOL SEGON
Endeutament a curt i llarg termini i alienació de patrimoni municipal
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Article 16è.- Operacions de tresoreria
1.- S'autoritza per l'exercici de 2017 un endeutament màxim per operacions a curt
termini, en la seva modalitat d'operacions de tresoreria, del percentatge màxim que
per a aquests tipus d‟operacions fixa l‟article 51 TRLRHL les quals hauran de reunir
els requisits que per a aquests tipus d‟operacions estableix l‟esmentada llei.
2.- Qualsevol operació d'endeutament a curt termini, en la seva modalitat
d'operacions de tresoreria, que s'efectuï per la societat privada municipal, haurà de
ser autoritzada prèviament pel Ple de l‟ajuntament.
Article 17è.- Operacions de crèdit a llarg termini per a inversions
1.- S‟autoritza la persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals perquè
durant l‟exercici de 2017, procedeixi a la reestructuració del deute viu a 31 de
desembre de 2016 en els termes previstos a la normativa vigent, en especial la
d‟estabilitat pressupostària L‟expedient o expedients que se‟n puguin derivar hauran
de ser aprovats pel Ple de l‟ajuntament amb els requisits que, per aquests tipus
d‟operacions financeres, estableix el TRLRHL
2.- Les operacions de crèdit a llarg termini que es puguin concertar durant l‟exercici
restaran subjectes al que disposi la normativa vigent i la LGP.
3.- Qualsevol operació d'endeutament a llarg termini per atendre el finançament
dels estats de dotacions per operacions de capital de les societats privades
municipals, s‟hauran d'autoritzar prèviament pel Ple de l‟ajuntament.
Article 18è.- Alienació del patrimoni municipal del sòl
1.-La Junta de Govern Local és l‟òrgan competent per a resoldre l‟alineació del
Patrimoni Municipal del Sól, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona del
TRLCSP. La tramitació del procediment d‟alienació s‟haurà de tramitar previ
l‟expedient administratiu que acrediti l‟oportunitat, conveniència i la finalitat de
conformitat amb el destí previst per aquest Patrimoni en la legislació urbanística.
Serà necessari en el supòsit previst a l‟art. 209 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d‟abril, que aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
la prèvia autorització del Departament competent de la Generalitat de Catalunya.
2.-Els recursos que integren el Patrimoni Municipal del Sòl es podran destinar a
qualsevol de les finalitats previstes en l‟article 160.5 del Text refós de la Llei
d‟urbanisme de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost i a
l‟article 224 del Reglament de la Llei d‟urbanisme, aprovat per Decret 305/2006, de
18 de juliol.
3.- Excepcionalment, d‟acord amb els requisits o condicions establerts en l‟article
52.5 del Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d‟octubre pel qual s‟aprova el Text
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refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, es podrà destinar a reduir deute
comercial i financer.
Article 19è.- Reintegrament d’inversions procedents d’altres administracions
1.- Les inversions finançades originàriament per l‟Ajuntament que fetes
originàriament per aquesta Administració, procedeixin de l‟Àrea Metropolitana de
Barcelona, es destinaran a l‟amortització de capital viu que té aquesta Administració
pels diferents préstecs concertats.
2.- El concepte d‟ingressos que nodreix l‟estat de despeses es troba pressupostat i
codificat al capítol VII “Transferències de capital”, article 76 “D‟entitats locals”
concepte 764 “D‟Àrees metropolitanes” subconcepte 00 “Reintegrament inversions
de capital de l‟Àrea Metropolitana de Municipis” (764.00)
3.- Els ingressos que es puguin produir al llarg de l‟exercici de 2017 podran nodrir,
en l‟excés de les previsions inicials i si fos el cas, mitjançant un expedient de
modificació de crèdits en la seva modalitat de crèdit generat, el capítol IX “Passius
financers” de l‟estat de despeses.
TÍTOL QUART
Dels procediments de la gestió pressupostària
CAPÍTOL PRIMER
Procediments de gestió de les despeses
Article 20è.- Normes generals per actes d'autorització i compromís de
despesa i liquidació del compromís d'obligacions.
1.-Els Tinents d‟alcalde, regidors de govern i regidors presidents de districte estan
facultats per a l‟aprovació dels actes d‟autorització i de compromisos de despesa
derivats de les facultats inherents a les delegacions aprovades pel Decret de
l‟Alcaldia núm.6375/2016, de 26 de juliol, així com de les aprovades per acord de la
Junta de Govern Local de 23 de juny de 2015.
2.- La Junta de Govern Local aprovarà els actes d‟autorització i disposició de
despeses en aquelles matèries de la seva competència, d‟acord amb l‟article 127.1
de la Llei 7/1985, de 02/04, Reguladora de les Bases del Règim Local i les seves
modificacions posteriors, així com en les derivades de les competències delegades
de l‟Alcaldia aprovades pel Decret 5528/2015 de 15 de juny de 2015.
3.- En els supòsits no compresos en els apartats anteriors i per raó de la seva
competència, l'autorització i compromís de despesa correspondrà a l'Alcaldia, a la
Junta de Govern Local o al Ple de l‟ajuntament, en virtut del que es disposen
respectivament en els articles 124.4. n), 127 1.g) i 123 p) de la LRBRL .
4. En els documents comptables de compromisos de despesa serà suficient la
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signatura de l‟alcalde/essa o dels/de les tinents d'alcalde i regidors/res
presidents/tes de districte en qui s'hagi delegat.
5.-De conformitat amb el que preveu el Decret 6375/2016, de 26 de juliol els actes
de reconeixement i liquidació d‟obligacions, regulats a l‟article 185.2 del TRLRHL en
l‟àmbit de les matèries assignades a les àrees o regidories de govern seran
competència dels tinents d‟alcalde i regidors de govern, i en el seu defecte de la
persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals .
6.- L'ordenació de pagaments d‟acord amb el Decret de l‟Alcaldia 6375/2016, de 26
de juliol, serà competència de la persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i la seva corresponent fiscalització formal s'efectuarà en base a les
factures i certificacions integrades en el document de gestió comptable en fase "O".
7.- La tramitació dels documents de gestió comptable a què donin lloc els actes
d'autorització, compromís de despesa, liquidació del compromís de despesa i
ordenació de pagaments, així com els seus negatius (/), s'ajustaran al que disposa
la Instrucció de comptabilitat dels centres gestors del pressupost de despesa
aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 16 de setembre de 2003.
8.- Les certificacions d'obres, de serveis i de subministraments que s‟esmenten en
els apartats anteriors, seran expedides informàticament en el model normalitzat, per
la direcció tècnica de cadascuna d'elles amb el vist-i-plau del gerent, coordinador
d‟àrea, director/cap de serveis. En les esmentades certificacions hi constarà, si fa el
cas, la signatura de l'adjudicatari i s'haurà d'acompanyar de la relació valorada i de
la factura expedida pel mateix.
Article 21è.- Normes especials per actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despeses
1.- La tramitació de la documentació comptable que es derivi dels expedients de
contractació, tant en la fase de despesa (A, AD) com en la de liquidació del
compromís de despeses (O) i la de pagament ordenat (P), s'ajustarà en tot moment
a les normatives aprovades pel Ple de l‟ajuntament: la de data 18/09/2002, sota la
denominació de “Instrucció reguladora dels Pagaments a justificar”; la de data
18/09/2002, sota la denominació “Instrucció reguladora de les bestretes de caixa
fixa”; la de data 16/09/2003, sota la denominació “Instrucció de comptabilitat dels
centres gestors del pressuposts de despeses”; i la de data 04/11/2003, sota la
denominació “Instrucció de comptabilitat per a la central contable”.
2.- Als efectes pressupostaris i de gestió comptable i pels actes d'autorització,
compromís de despeses i liquidació de compromís de despeses; sense perjudici de
la seva aprovació per l'òrgan corresponent, es consideraran competents per a la
seva gestió, els gerents, coordinadors d‟Àrea, directors/caps de servei o caps de
secció/responsables dels programes pressupostaris. Allà on no hi hagi funcionaris
del nivell esmentat, ho determinarà el tinent d‟alcalde responsable de la secció
pressupostària.
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3.- Amb periodicitat mensual, i als efectes de la mera constància, el Tinent d‟Alcalde
d‟Hisenda i Serveis Centrals emetrà una resolució on es recullin tots els actes de
reconeixement i liquidació d‟obligacions dictats per l‟alcaldia, tinents/es d‟alcaldia o
regidors/es de govern i regidors/es presidents/es de districte en relació a les
respectives facultats delegades per tal de formalitzar la seva inscripció en el llibre
de Resolucions.
Article 22è.- Gestió i fiscalització dels contractes menors
Els contractes menors es gestionaran i fiscalitzaran de conformitat amb el que
disposa el capítol IV d‟aquestes bases relatiu a les normes i procediments de
contractació administrativa.
Article 23è.- Normes especials per als actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació de compromís de despesa derivats de subvencions
corrents
1.- La concessió de subvencions per part d'aquesta Administració Municipal queda
sotmesa a la incoació de l'oportú expedient que es tramitarà de conformitat amb la
normativa general aprovada pel Ple de l'Ajuntament. La incoació d'expedient de
reintegrament contindrà les prevencions de la Llei General de Subvencions i
l'Ordenança reguladora de la concessió de subvencions, aprovada pel Ple de
l‟Ajuntament en data 24/11/2004.
La convocatòria de subvencions en règim de concurrència competitiva, els convenis
que regulin les subvencions que es canalitzin pel procediment de concessió directa,
o l‟acord de concessió de les subvencions especificaran, als efectes de la
justificació de les subvencions, a demés de la quantia de la subvenció concedida,
l‟import total del projecte subvencionat i el termini per la presentació de les
justificacions a l‟òrgan gestor.
El procediment de reintegrament de les subvencions, d‟acord amb els articles 42 i
43 de la Llei General de Subvencions, s‟iniciarà d‟ofici per part dels òrgans gestors
quan els beneficiaris hagin incomplert les obligacions establertes en la concessió,
hagi transcorregut el termini atorgat per la presentació de la justificació o aquesta
sigui incorrecta.
El procediment de reintegrament de les subvencions que puguin instar els serveis
gestors és independent del que pugui iniciar-se a resultes de les actuacions de
control financer efectuades per la Intervenció General.
En els expedients de concessió de subvencions els ens gestors incorporaran un
informe en el que es faci constar que el beneficiari ha aplicat correctament els fons
percebuts de les subvencions d‟exercicis anteriors i estan correctament justificats,
d‟acord amb el que estableixen els article 91 i 92 del RD 887/2006,de 21 de juliol
pel que s‟aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions.
D‟acord amb els articles 16 i 21 de l‟Ordenança general reguladora de la concessió
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de subvencions de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, els òrgans
competents per la concessió de subvencions seran d‟acord amb el Decret de
l‟Alcaldia de 6375/2016, de 26 de juliol.
a.- Fins a de 5.000,00 euros, Els Tinents d‟Alcaldia i Regidors de Govern, llevat de
les plurianuals que seran aprovades per la Junta de Govern Local.
b.- Per imports entre 5.001,00 euros i 240.000,00 euros, la Junta de Govern Local,
incloses les de caràcter plurianual previstes a l‟article 174.1.e) del Text refós de la
Llei d‟Hisendes Locals, així com la fixació dels percentatges i les anualitats.
c.- Per imports superiors a 240.000,00 euros o aquells que siguin complementaris o
addicionals a d'altres i que superin la xifra anyal de 240.000,00 euros, seran
sotmesos a l‟aprovació del Ple de l‟Ajuntament.
2.- Tot expedient de concessió de subvencions per import superior a 600,00 euros
queda sotmès al règim de control financer per aplicació de l‟article 214.2.d)
TRLRHL en relació a l‟article en el termes i condicions que, en aquesta matèria,
preveu la Llei General de Subvencions.
Els expedients de concessió de subvencions per import inferior a 600,00 euros
podran sotmetre‟s a control financer a petició de la Intervenció General d‟aquesta
Administració. L‟exercici del control financer es farà en la seva modalitat de
“Certificació Auditora”, en els termes que preveu la disposició addicional primera
d'aquesta Bases d'execució.
3.- La justificació dels documents de gestió comptable per part de les diferents
àrees que composen aquesta Administració Municipal referida a subvencions,
s‟efectuarà davant la Intervenció General de la següent manera:
a) Quan es tracti de documents en fase d'autorització i compromís de
despesa, s'adjuntarà el corresponent acord de concessió.
b) Quan es tracti de documents en fase de liquidació de compromís de
despeses, es farà referència en el literal de lliure utilització del document en
fase "O" a la resolució administrativa de concessió de la subvenció, i,
c) Quan es tracti de documents en fase d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despesa, s'adjuntarà el corresponent
acord de concessió.
4.- Les subvencions nominatives dotades pressupostàriament seran objecte de
l‟aprovació del conveni regulador corresponent i la seva comprovació material i
justificació queda sotmesa als mateixos requisits de les subvencions no
nominatives, havent-se de justificar els documents de gestió comptable en fase
d'autorització, compromís de despesa i liquidació de compromís de despesa
mitjançant certificació de la Intervenció General on es faci constar que la mateixa es
troba dotada pressupostàriament de forma nominativa i amb l‟aprovació del conveni
esmentat.
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5.- L‟òrgan competent per a l‟aprovació de les bases particulars per a la concessió
de subvencions, així com per adoptar l‟acord d‟obertura de termini de presentació
de sol·licituds, serà la Junta de Govern Local, qualsevol que sigui l‟òrgan competent
per a la concessió de la subvenció; sent la corresponent Àrea gestora l‟òrgan
competent per a la tramitació.
Article 24è.- Normes especials pels actes d'autorització, compromís de
despesa i liquidació del compromís de despesa en les operacions de capital
1.- La incoació d'expedients de despesa i tramitació de documentació comptable
amb càrrec a les dotacions pressupostàries per operacions de capital seguiran la
normativa prevista en les normes generals i especials per a actes d'autorització,
compromís de despesa i liquidació del compromís de despesa especificades en els
articles 18, 19, 20, 21 i 26 de les presents Bases d'execució.
2.- Malgrat el que s'esmenta anteriorment, no es podrà efectuar cap acte de
compromís de despesa fins que no s'hagin aprovat definitivament els projectes
tècnics que hauran de servir de base als expedients de despesa i no es disposi de
finançament efectiu en l'estat d'ingressos.
3.- Podran tramitar-se expedients anticipats de despesa a l'empara del que preveu
en la matèria l‟article 110 del TRLCSP quan es trobi contemplat a l'avantprojecte del
pressupost de l'ajuntament per a l'exercici de 2017. En aquest cas, l‟Òrgan de
Programació i Pressupostos, haurà d'expedir, d‟acord amb les funcions executives
assignades a les àrees aprovades pel Decret núm. 6374/2016, de 26 de juliol, els
certificats relatius als anticipats de despesa del projecte de pressupost. indicant-ne,
en tot cas, la data d'aprovació de l'esmentat avantprojecte.
En el cas que no estigui aprovat l‟avantprojecte de pressupost l‟òrgan de
contractació acordarà de forma expressa la inclusió dels crèdits pressupostaris
compromesos en el corresponent avantprojecte de pressupost.
CAPÍTOL SEGON.
Tresoreria
Article 25è.- Normes i procediments de la Tresoreria General i de les habilitacions
A. Normes especials per a l'extinció d'obligacions
1.- Els pagaments que s'efectuïn amb càrrec a les disponibilitats liquides reflectides
en els diferents comptes corrents gestionats per la Tresoreria Municipal, s'ajustaran
al Pla de disposició de fons aprovat anyalment per delegació de l'AlcaldiaPresidència per la Junta de Govern Local, el qual serà redactat per la Tresoreria
d'acord amb les previsions del pressupost monetari i s‟ajustarà a l‟acord del Ple de
l‟ajuntament de data 19 de setembre de 1997, pel que s‟aprovà el “Manual de
procediments operatius en matèria de pagaments de la Tresoreria General, de les
habilitacions i de les subhabilitacions d‟aquesta Administració”.
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2.- S'autoritza a la Tresoreria General d'aquesta Administració perquè pugui
procedir al pagament de qualsevol tipus de d‟obligacions aprovades que no superin
l'import de 1.500,00 euros a través del document normalitzat d'autorització
administrativa del creditor, sempre que es tracti de persones físiques.
3.- S‟autoritza a la Tresoreria General d‟aquesta Administració perquè pugui
procedir a l‟extinció de qualsevol tipus d‟obligacions aprovades que no superin
l‟import de 600,00 euros trametent als tercers creditors xec nominatiu i creuat per
correu . En aquest cas, en el document en fase de pagament “P” caldrà fer constar
la següent diligència “Pagament efectuat mitjançant xec bancari, en aplicació de
l‟article 25.3 de les Bases d‟execució pressupostàries”. A l‟esmentat document
s‟adjuntarà el duplicat del xec lliurat.
4.- La Tresoreria General farà efectius tots els pagaments superiors a 3.000€. La
regulació dels pagaments a satisfer per procediment de bestretes de caixa fixa es
regula a l‟apartat B d‟aquest aquest article.
5. Quan un tercer creditor sigui deutor a aquesta Administració en via executiva, les
habilitacions de les diferents àrees que composen aquesta Administració municipal
hauran de trametre els documents en fase “ADO” als serveis centrals perquè
s‟efectuï la compensació de crèdits i dèbits per part de la Tresoreria General, a
l‟empara d‟allò que disposa el TRLRHL. La Tresoreria marcarà informàticament
aquests deutors que, podran comprendre també, els que ho siguin a la Agència
Estatal d'Administració Tributària, a la Seguretat Social i a l'Administració de
Justícia. En aquests darrers casos, es farà extracció del tipus de deute, encara que
serà necessari que el marcatge es trobi suportat per document fefaent de
l'Administració Tributària o de l'Administració de Justícia i de la Seguretat Social.
B. Extinció d’obligacions fetes efectives pel procediment de bestretes de
caixa fixa
1.-Les bestretes de caixa fixa es regularan per allò que disposa la Instrucció
reguladora de les bestretes de caixa fixa aprovada pel Ple municipal el 18 de
setembre de 2002.
2.-Les habilitacions de les diferents seccions pressupostàries d‟aquesta
Administració municipal, hauran de demanar la reposició de fons pel concepte de
“bestretes de caixa fixa” a la Tresoreria General, que procedirà a la reposició dels
fons justificats dins dels quinze dies següents a la sol·licitud de reposició de fons .
3.- Les habilitacions de cadascuna de les seccions pressupostàries podran alliberar
de forma optativa al seu pagament per la Tresoreria General els deutes de la seva
secció pressupostària, desprès del compliment dels requisits continguts en els
articles 20, 21 i 22.
C. Pagaments satisfets mitjançant manaments a justificar
Els abonaments dels ajuts a famílies, seran satisfets per l‟habilitat en temes de
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Serveis Socials i per l‟habilitat del Centre d‟Atenció i Informació a la Dona, d‟acord
amb els imports establerts en l‟article 8 de les Bases per la concessió d‟ajuts
destinats a famílies, per atendre necessitats perentòries o urgents que satisfacin
finalitats de caràcter social, o per la integració de persones amb discapacitat.
D. Normes especials de la Caixa de Dipòsits.
1.- S‟autoritza a la Tresoreria General d‟aquesta Administració per a què pugui
procedir a la devolució de dipòsits en els terminis i condicions que determini el
particular o l‟organisme que ho constitueixi, dins de la normativa en virtut de la qual
es va constituir, garantint la devolució efectiva.
2.- S‟autoritza a la Tresoreria General per a què transcorregut el termini de cinc
anys des de la constitució d‟una garantia definitiva, tret que per la seva naturalesa
tingui una durada major o aquesta resulti del document constitutiu,l s‟adreci a
l‟òrgan administratiu, organisme autònom o a l‟ens públic a la disposició del qual es
va constituir la garantia per a què constati la vigència o no de la mateixa. Una
vegada constatada la no vigència o, si s‟escau, transcorregut un mes sense que
hagi rebut la comunicació de referència, la Tresoreria General iniciarà l‟expedient de
baixa. En el cas de garanties provisionals, el termini anteriorment esmentat es
reduirà a dos anys.
No obstant el disposat en aquest apartat, si amb posterioritat es constatés la
vigència d‟alguna garantia que la seva cancel·lació s‟hagués acordat en virtut del
disposat en el mateix, s‟adoptaran les mesures oportunes per a la seva rehabilitació
en els registres de Caixa de Dipòsits.
3.- Requisits a complir pels expedients de devolucions de dipòsits/fiances constituïts
mitjançant metàl·lic o aval en els que s‟hagi extraviat la carta de pagament.
D‟acord amb la Circular interna emesa de: “Afianzamientos mediante aval:
Inexigencia de duplicado expedido en caso de extravio del original” expedida per la
Caja General de Depósitos els requisits que s‟hauran de contemplar en els
esmentats expedients de devolució de fiances/dipòsits seran:
a. Requisits a complir per tots els expedients de devolució de fiances/dipòsits
constituïts en metàl·lic o aval .
 Es farà constar en la part expositiva del decret amb quin document
s‟acredita la devolució de la fiança/dipòsit:
o Carta de pagament original,
o Document de certificat d‟ingressos no pressupostaris emès pel
cap de comptabilitat de l‟Ajuntament, segons model ja existent.
 S‟inclourà a l‟expedient:
o L‟original de carta de pagament
o El certificat d‟ingressos no pressupostaris emès pel cap de
comptabilitat de l‟Ajuntament, segons model ja existent.
b. Exclusivament en els expedients en els que s‟hagi extraviat la carta de
pagament. En aquests expedients es requerirà a més a més dels requisits de
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l‟apartat a:
 Incorporar a l‟expedient declaració escrita de l‟interessat en el que consti
la pèrdua de la carta de pagament original de d‟ingrés de la fiança/dipòsit
, tant si aquest es va constituir en aval com en metàl·lic.
 No serà necessari procedir a la publicació en el BOP de l‟anunci de la
pèrdua de la carta de pagament.
E. Sistema de tresoreria corporatiu.
Amb l‟objectiu d‟optimitzar la tresoreria, es faculta al Tinent d‟Alcalde
d‟Hisenda i Serveis Centrals, previs informes de la Intervenció i la Tresoreria
municipals, a :
a).- Dictar les instruccions corresponents per centralitzar la tresoreria dels ens
dependents.
b).- Dictar les instruccions corresponent per optimitzar la gestió de la
tresoreria organitzant la gestió de les Habilitacions en la fase de pagament
efectiu al objecte de concentrar el saldos bancaris dels seus comptes corrents,
en els criteris establerts en el Pla de disposició de fons aprovat anyalment i que
serà realitzada per la Tresoreria.

CAPÍTOL TERCER
Actes de conversió i convalidació administrativa i reconeixement extrajudicial
de crèdits d'exercicis tancats
Article 26è.- Actes de conversió i convalidació
1.- Els actes de conversió o convalidació administrativa recollits en la Llei 39/2015,
d‟1 d‟octubre de procediment administratiu comú, de les administracions públiques,
podran comportar reconeixement extrajudicial de crèdits amb càrrec a la secció
pressupostària origen de la despesa corresponent. Aquests actes seran tramitats
pels serveis administratius de la mateixa, previ informe del titular de l‟Assessoria
jurídica i de Intervenció General. Aquests informes han de recollir, si s‟escau, la
possible exigència de responsabilitats patrimonials.
2.- Correspondrà al Ple de l‟Ajuntament els actes de conversió administrativa que
comportin un reconeixement extrajudicial de crèdits, sempre que no existeixi dotació
pressupostària en el moment de contraure l‟obligació.
3.- De conformitat amb l‟article 127.1.g) de la Llei reguladora de les bases de règim
local, correspon a la Junta de Govern Local la competència per dictar actes de
conversió administrativa que comportin un reconeixement de crèdits, sempre que
existeixi dotació pressupostària en el moment de contraure l‟obligació.
Article 27è.- Reconeixement de crèdits per liquidació d'obligacions legalment
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adquirides corresponents a exercicis tancats
1.- Els reconeixements de crèdits per actes de compromisos de despeses legalment
adquirits corresponents a exercici corrent i a exercicis tancats s'imputaran
pressupostàriament a l'exercici corrent i a la partida pressupostària que a tal efecte
es doti a la secció pressupostària de l'àrea que ho tramiti, amb la codificació que
s'expressa en l'article 10.3. i amb els requisits que s'expressen a l'article 9.6.
2.- Els crèdits reconeguts per actes de conversió o convalidació tramitats a l‟empara
de la Llei 39/2015, corresponents a exercici corrent i a exercicis tancats s'imputaran
pressupostàriament, sens perjudici de les responsabilitats que se'n poguessin
derivar, a l'exercici corrent i a la partida pressupostària que per tal efecte es creï en
la secció pressupostària de l'àrea que ho tramiti, amb la codificació que s'expressa
a l'article 10.3 i amb els requisits que s'expressen a l'article 7.
CAPÍTOL QUART
Normes i procediments de contractació administrativa
Article 28è.- Normes generals: Competències , gestió i fiscalització
A.Competència dels òrgans de govern en matèria de contractació
1.- De conformitat amb el que preveu la disposició addicional segona del TRLCSP,
són competència de la Junta de Govern Local les contractacions i concessions,
qualsevol que sigui l‟import del contracte o la seva durada, incloses les de caràcter
plurianual, l‟ampliació del nombre d‟anualitats i la modificació dels percentatges de
despeses plurianuals, així com la gestió, adquisició i alienació de patrimoni d‟acord
amb el pressupost aprovat i el que disposin les bases d‟execució, així com
l‟aprovació de l‟autorització i disposició de despeses que d‟aquestes se‟n derivin.
2.-No obstant l‟establert en l‟apartat anterior, en virtut de les competències
delegades per la Junta de Govern Local mitjançant Acord núm 618 de 23 de juny de
2015, en els Tinents d‟Alcalde i Regidors de Govern, els hi correspondran:
d. Les facultats per a dictar els actes de tràmit i definitius per a l‟adjudicació dels
contractes menors, dins dels límits previstos en aquestes bases, així com
l‟autorització i disposició de despeses i el reconeixement d‟obligacions
derivades dels actes dictats en l‟exercici d‟aquesta delegació.
e. La totalitat dels actes administratius de tràmit de la contractació dels
contractes de naturalesa patrimonial, a excepció de l‟aprovació de
l‟expedient de contractació i l‟adjudicació, i modificació del contracte.
f. No obstant el que es disposa als apartats a) i b) anteriors correspondrà a la
persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Recursos Generals, els actes d‟impuls
en la tramitació dels procediments de contractació municipals no atribuïts a
la resta de titulars de l‟Àrea o de la Regidoria de Govern.
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3.- Correspon a l‟Alcaldia, Tinents d‟Alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte, dins de les competències delegades per la Junta de
Govern Local, la tramitació i aprovació dels contractes menors de conformitat amb
el que determina la legislació de contractes del sector públic.
4.- Els contractes menors definits a l‟art. 111 i 138 del Reial decret legislatiu 3/2011,
de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de contractes del
sector públic es tramitaran, s‟aprovaran i adjudicaran de conformitat amb l‟establert
en l‟apartat B d‟aquest article.
B. Normes de gestió i fiscalització dels contractes menors.
1.- Els contractes menors d‟obres, subministraments i serveis d‟import inferior a
6.000 euros no seran objecte d‟expedient administratiu. En aquests supòsits
l‟aprovació dels actes d‟autorització, compromís i liquidació de la despesa
s‟efectuarà mitjançant l‟expedició del document comptable ADO, que serà aprovat,
per delegació de la Junta de Govern Local mitjançant Acord núm. 619 de 23 de juny
de 2015, pels Tinents d‟Alcalde i Regidors de Govern a qui correspongui la gestió
pressupostària i sobre el propi document de gestió comptable, mitjançant diligència
a la factura original amb el text següent :
“Havent-se proposat verbalment per la Unitat corresponent a aquesta secció la
necessitat de l’adquisició en establiment comercial obert al públic. Recepcionant-se
de conformitat en preus i quantitats indicades.- L’Hospitalet de Llobregat, a .... El
Cap de Secció.- Signat...- Vist i Plau.- El Gerent/Coordinadors/Directors/Caps de
servei.- Signat... “
2.- En els contractes menors d‟import igual o superior a 6.000 euros i fins a 50.000
euros en cas de contractes d‟obres i fins a 18.000 euros en els contractes de
subministraments i serveis, l‟òrgan gestor emetrà un informe justificatiu indicant la
necessitat de procedir a la contractació d‟acord amb el model facilitat pel Servei de
Contractació on indicarà :
1) Justificació de la necessitat.
2) Objecte.
3) Import i partida de pressupost imputable i número de referència de la
retenció de crèdit.
4) Durada del contracte.
5) Termini de garantia dels treballs si s‟escau.
6) Indicació i acreditació d‟un mínim de tres ofertes presentades per diferents
proveïdors sempre que sigui possible i d‟acord amb el model facilitat pel
Servei de Contractació.
En el cas de contractes d‟obres caldrà afegir la corresponent memòria o pressupost
que correspongui d‟acord amb el que preveu el Decret 179/1995, de 13 de juny pel
qual s‟aprova el reglament d‟obres activitats i serveis o normativa que el
substitueixi, així com l‟informe de supervisió quan pugi resultar afectada l‟estabilitat,
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seguretat o estanquitat de l‟obra.
Sens perjudici de l‟anterior, i atenent a la complexitat tècnica dels treballs, serveis o
subministraments a realitzar, l‟òrgan gestor podrà acompanyar una proposta de
formalització de contracte.
Conclòs l‟informe justificatiu per l‟òrgan gestor al qual s‟haurà d‟adjuntar les ofertes
sol·licitades i rebudes, es donarà trasllat al servei de contractació per tal que
procedeixi a la publicació d‟un anunci en el perfil del contractant durant un termini
mínim de 5 dies hàbils per tal que altres empreses interessades puguin presentar la
seva oferta.
3.- Finalitzat el termini indicat, i d‟acord amb les competències delegades per la
Junta de Govern Local, el Servei de Contractació proposarà a l‟òrgan que
correspongui l‟aprovació de l‟expedient i adjudicació del contracte a l‟oferta
econòmicament més avantatjosa, la qual serà notificada a l‟adjudicatari per al seu
coneixement i si s‟escau requeriment de formalització en un termini no superior a 5
dies hàbils. La resolució de l‟adjudicació serà notificada al servei gestor i a la Secció
Econòmica Administrativa per a l‟emissió del document comptable d‟autoritzaciódisposició de la despesa (AD).
4.- Un cop executades les prestacions adjudicades l‟òrgan gestor responsable del
seguiment del contracte procedirà a la conformitat de la factura si aquelles s‟ajusten
a les condicions que van motivar l‟adjudicació, cas contrari haurà de procedir a la
seva disconformitat abans del termini de 30 dies naturals des de que la factura va
ser registrada.
La conformitat comportarà la correcta recepció dels treballs realitzats tal i com
disposa l‟art. 72 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d‟octubre pel qual s‟aprova el
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques.
5.- De conformitat amb el previst a l‟art. 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei Reguladora d‟Hisendes Locals,
aquests contractes menors no estan sotmesos a intervenció prèvia en les fases
d‟aprovació i disposició de la despesa, restant únicament sotmesos a intervenció
prèvia el reconeixement de les obligacions que es derivin de tots aquests contractes
i al control financer que per mostreig pugui realitzar la Intervenció General.
6.- En tot cas aquests expedients de contractació no poden contemplar prestacions
amb una duració superior a 12 mesos, no poden ser objecte de pròrroga, no poden
contemplar cap revisió de preus, i resta expressament prohibida la seva cessió o
subcontractació.
7.- El Servei de Contractació vetllarà per tal d‟evitar el fraccionament dels
contractes, i a tal efecte rebutjarà aquells expedients que infringeixin aquesta base i
aquells altres en els quals es detecti el fraccionament d‟una unitat operativa o
substancial amb la finalitat d‟eludir qualsevol procediment d‟adjudicació sotmès a
publicitat i/o concurrència d‟acord amb el que preveu el TRLCSP o normativa que el
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substitueixi.
8.- Així mateix, resta expressament prohibida l‟acumulació en un mateix proveïdor
de diferents contractes la suma dels quals en un mateix exercici pressupostari
excedeixi dels imports fixats com a contractes menors.
9.- Un cop adjudicat el contracte corresponent no es podrà torna a contractar el
mateix objecte durant els dotze mesos següents a comptar des de la data de
conformitat de la factura.
10.- No estan subjectes a aquestes limitacions aquells contractes d‟accés a base de
dades o subscripció a publicacions, com tampoc aquells derivats d‟un acord marc o
adjudicació de diferents lots que prèviament han estat adjudicats mitjançant
qualsevol procediment sotmès a publicitat i/o concurrència d‟acord amb el que
preveu el TRLCSP o normativa que el substitueixi.
11.- Les despeses menors inferiors a 3.000,00 euros, no importa quina sigui la seva
naturalesa, i es facin efectius a través del sistema de bestreta de caixa fixa, regulats
per acord del Ple de l‟ajuntament de data 18 de setembre de 2002, estaran
exclosos de fiscalització prèvia de conformitat amb el que estableix l'article 219
TRLRHL, ajustant-se la tramitació dels documents de gestió comptable i la seva
reposició de fons al que conté l'acord plenari esmentat i el capítol I “Procediments
de gestió de les despeses”, del títol IV “Dels procediments de la gestió
pressupostària” d‟aquestes Bases d‟execució.
CAPÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió de determinats crèdits pressupostaris
Article 29è.- Incorporació de romanents de crèdit al pressupost de 2017
1.- De conformitat amb el que disposa l'article 182 TRLRHL serà competent per
procedir a la incorporació de romanents de crèdit de l'exercici de 2016 als
pressupostos de 2017, prèvia formació del corresponent expedient de modificació
de crèdits, la Junta de Govern Local.
2.- Els romanents de crèdit incorporats a l'exercici 2017, provinents de l'exercici de
2016, que tinguin la consideració de romanents d‟incorporació obligatòria atès que
es financen totalment o parcialment amb ingressos afectats que tinguin saldos
pressupostaris una vegada finalitzada l‟actuació a que estaven destinats,
conformaran un romanent únic que podrà ser incorporat a l‟exercici 2017 que es
destinarà a inversions, si és el cas, prèvia comunicació entitats finançadores. Per
defecte, els romanents anteriors seran destinats a amortització anticipada de les
operacions financeres contractades o, en el seu defecte reintegrades les quantitats
resultants als ens finançadors.
Per la comptabilització i seguiment de l‟esmentat romanent s‟aplicaran les normes
pels projectes de despesa regulades en l‟article 10.7 d‟aquestes bases.
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Article 30è.- Normes especials per a despeses de gestió centralitzada.
1.- Les dotacions de les partides pressupostàries corresponents a consums de les
dependències municipals (aigua, gas, llum i telèfon), així com les de neteja de les
dependències municipals i les de lloguers i altres despeses centralitzades seran
imputades a les partides de les classificacions orgàniques de les corresponents
seccions pressupostaries que gasten, sense perjudici de que es gestionin i tramitin
de forma centralitzada per la Secció de Serveis Centralitzats de l‟Àrea d‟Hisenda i
Serveis Centrals. Aquestes despeses seran autoritzades per la persona titular de
l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals .
2.- Les despeses de seguretat previstes en les diferents seccions pressupostàries
seran autoritzades per la persona titular de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.
3.- Les despeses relatives a la imatge corporativa, la publicitat i les publicacions
dels diferents serveis de la corporació prèviament a la seva gestió i tramitació seran
autoritzades i supervisades per l‟Alcaldia (excepte els anuncis oficials de caràcter
administratiu, que no comportin aplicació d‟imatge corporativa), en aplicació del
Manual d‟Imatge Corporativa, aprovat pel Ple en data 27 d‟octubre de 2009. A títol
d‟enumeració no limitatiu, s‟inclouen dins d‟aquestes despeses les següents :
‒ Campanyes i accions de comunicació i utilització de la imatge institucional per
qualsevol mitjà.
‒ Inserció d'espais publicitaris en mitjans escrits i audiovisuals.
‒ Edició de llibres, revistes, publicacions, fulls informatius, butlletins, fullets,
cartells i altres materials, amb suport imprès, electrònic, informàtic o
qualsevol altre.
‒ Senyalització i retolació.
‒ Organització i muntatge d'esdeveniments institucionals.
‒ Edició de vídeos, muntatges audiovisuals, CD, DVD, producció de falques de
ràdio o qualsevol altre material similar.
‒ Implantació i desenvolupament de webs, microsites, app's, presència a social
media i en general màrketing online i Comunicació 2.0.
‒ Marxandatge o productes relatius a publicitat i promoció.
4.- Les dotacions corresponents als conceptes d‟atencions protocol·làries i
representatives, dietes i locomoció dels membres de govern, a excepció de les
despeses que corresponguin a l‟alcaldessa, indemnitzacions per assistències a
sessions dels òrgans de la corporació municipal i aportacions a grups polítics;
recollides en el programa 9120 Presidència i Òrgans de Govern; es gestionaran i
tramitaran per la Direcció de Serveis d‟Hisenda i Serveis Centrals.
5.- Les despeses d‟inversions imputades a les seccions pressupostàries
identificades amb la corresponent codificació orgànica, recollides en l‟annex
d‟inversions del Pressupost 2017, seran gestionades i autoritzades per l‟òrgan
gestor especificat en dit annex.
6.- Per l‟import de baixes que es produeixin en els procediments d‟adjudicació de
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contractes imputats als capítols 2 i 6 del pressupost de despeses, la Intervenció
general comptabilitzarà una retenció de crèdit que s‟identificarà mitjançant un
document comptable RC 104 .
A aquests efectes l‟Òrgan de Programació i Pressupostos remetrà a la Intervenció
general una petició formal amb la documentació de suport per a la comptabilització
de retenció de crèdit, el seu import i aplicació pressupostària.
L‟anul·lació d‟aquestes retencions de crèdit i la determinació del seu destí
requeriran l‟autorització del/a Titular de la Direcció de serveis de l‟Àrea d‟Hisenda i
Serveis Centrals .
Article 31è.- Despeses de naturalesa plurianual.
1.- De conformitat amb l‟article 174 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, es podran autoritzar i realitzar despeses de caràcter plurianual,
subordinant-ne al crèdit que per a cada exercici s‟autoritzi en el respectiu
pressupost.
2.- Es podrà adquirir compromisos de despeses que s‟hagin d‟estendre a exercicis
posteriors al de 2017, sempre que s‟iniciï en el propi exercici i que es trobin en
alguns del supòsits establerts en l‟apartat 2 de l‟article 174 del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
3.- Els contractes de subministrament, serveis i execució d‟obres de manteniment la
despesa corrent dels quals tingui caràcter plurianual s‟haurà de justificar en el
moment d‟aprovar l‟expedient de contractació que no poden ser estipulats o resultin
antieconòmics per un any, de conformitat amb l‟article 174.2.b) del text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals.
CAPÍTOL SISÈ
Sistemes de control i gestió
Article 32è.- Control i fiscalització
En aplicació del que disposa l'article 213 i següents del TRLRHL, la funció de
control intern en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control
financer i funció de control d'eficàcia, es portarà a terme per la Intervenció General
d‟aquesta Administració conforme al que disposa la normativa reguladora en la
matèria i els acords del Ple de l‟ajuntament de data 19 de setembre de 1997 pel que
s‟aprovà la Instrucció desenvolupant el règim de control intern i l‟acord plenari de
data 1 de març de 1996 pel que s‟aprovà la Instrucció reguladora en matèria de
fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d'aquesta
Administració municipal i en matèria de fiscalització plena posterior aplicant
tècniques d‟auditoria mitjançant el sistema de mostreig.
Article 33è.- Control de la gestió de pagaments a justificar i de bestretes de
caixa fixa
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En aplicació del que disposa l'article 190 del TRLRHL, els pagaments a justificar i
les bestretes de caixa fixa es regiran, pel que fa referència a gestió i control, a
l'acord del Ple de l‟ajuntament de 18 de setembre de 2002.
No obstant l‟anterior, la tramitació i comptabilització de les operacions de despeses
a justificar i bestretes de caixa fixa, s‟ajustaran al que preveu l‟Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s‟aprovà la Instrucció del model
normal de comptabilitat local.
CAPÍTOL SETÈ
Comptabilitat i tancament pressupostari.
Article 34è.- Sistema comptable
1.- El sistema comptable d'aquesta Administració es regirà pel que disposa la
Instrucció del model normal de comptabilitat local, aprovada per l‟Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre i addicionalment, per la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟Ajuntament en
sessió de 3 de febrer de 2004, per la Instrucció de comptabilitat pels centres gestors
del pressupost de despeses, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 16 de
setembre de 2003 i per la Instrucció de comptabilitat per la central comptable,
aprovada pel Ple de l‟Ajuntament en sessió de 4 de novembre de 2003. La
normativa comptable que regeixi per a l'Administració General de l'Estat tindrà
aplicació supletòria conforme el que disposa l'article 5 de la LRBRL, en aplicació de
l'article 4.1.a) de l'esmentat cos legal.
2.- La societat mercantil la Farga GEM, SA, i la Fundació Privada Arranz-Bravo de
capital íntegrament municipal es regiran pel Pla general de comptabilitat de
l'empresa privada i les seves adaptacions sectorials. .
Article 35è.- Tancament comptable
Per l'exercici 2017, continuaran vigents, fins a la seva modificació, les instruccions
sobre operacions de tancament comptable de l'exercici de 2015 aprovades per
resolució de la Intervenció General i de les quals se‟n va donar compte al Ple de
l‟Ajuntament en sessió de 27 d‟octubre de 2015.
TÍTOL CINQUÈ
Normes de gestió d'ingressos
CAPÍTOL PRIMER
Normes generals comuns als ingressos tributaris, no tributaris i altres
ingressos
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Article 36è.- Normes generals de confecció dels expedients dels crèdits
incobrables i de les baixes en comptabilitat
1.- Quan s‟hagin declarat crèdits fallits, aquests ho faran inicialment de forma
provisional i podran ser rehabilitats dins del termini de la prescripció. El deute
restarà definitivament extingit si no s‟hagués rehabilitat en aquell termini.
2.- Als efectes de rehabilitació de crèdits, quan el/la recaptador/a municipal conegui
de la seva procedència, proposarà a l‟Òrgan de Gestió Tributària la seva aprovació i
rehabilitació. Aquest procediment es farà de forma mensual i procedirà l'expedició,
de carta de pagament individualitzada que es formalitzarà mitjançant el sistema de
contret per recaptat.
3.- Declarat fallit un crèdit contra un deutor o contra un responsable solidari, els de
venciment posterior seran donats de baixa per referència a aquesta declaració.
4.- Informàticament es podrà aportar, per part de la Recaptació Executiva, un
registre associat al número d'identificació fiscal del subjecte passiu, als efectes de
poder controlar la situació d‟insolvència declarada.
Art. 37è.- Òrgan competent i procediment de la declaració de crèdits
incobrables
La declaració de crèdit incobrable s‟aprovarà per l‟Òrgan de Gestió Tributaria a
proposta del/de la recaptador/a municipal. Aquests expedients hauran de ser
informats i fiscalitzats per la Intervenció General.
Article 38è.- Documentació dels expedients de declaració dels crèdits
incobrables
1.- En els expedients de crèdits incobrables haurà de constar, en tots els casos: a)
Justificació de la notificació de la providència de constrenyiment; b) Si es disposés
de número d'identificació fiscal de l'obligat del pagament: justificació documentada
d‟haver-se intentat l‟embargament a metàl·lic en comptes corrents situats en entitats
financeres, fetes en un mínim de tres institucions financeres. En cas contrari,
justificació d‟haver-se tramitat sol·licitud de localització del número d'identificació
fiscal; c) En cas de persones físiques: informe del Recaptador Municipal indicant
que l‟embargament de salaris no ha estat possible o que l‟import de l‟expedient és
inferior a 60,00 euros; d) Informe del/de la recaptador/a municipal indicant que de
les actuacions realitzades no s‟han localitzat altres béns embargables i realitzables.
2.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre i per import inferior a 150,00 euros: a)
Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes carregats a l'executiva amb
posterioritat a l‟1 de gener de l‟any del que prescriuran els deutes, es formularà la
proposta de crèdits incobrables amb els requisits de l‟apartat 1); b) Quan el deutor
ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l‟1 de gener: es formularà
la proposta de crèdits incobrables amb els requisits continguts al mateix apartat, al
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que se li afegirà informe de l‟Òrgan de gestió tributaria que haurà de valorar i
justificar la conveniència d‟estendre la proposta als valors liquidats després de l‟1 de
gener de l‟any següent dels que prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per
l‟Òrgan de Gestió Tributaria en base a les actuacions realitzades pel/per la
recaptador/a municipal.
3.- En els expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports entre 150,01 i 1.200,01 euros:
a) Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l‟1 de
gener de l‟any en el que prescriuen els deutes, es formularà la proposta de crèdits
incobrables en els requisits de l‟apartat 1), al que se li afegirà informe/diligència de
que l'obligat del pagament en l'impost sobre béns immobles no figura com a
subjecte passiu del mateix. Si fos subjecte passiu d'aquest impost, s'haurà
d'informar, per la Recaptació Executiva, sobre la no viabilitat de l'embargament dels
béns immobles, en base a que les actuacions en via executiva poden considerar-se
desproporcionades en relació al deute que es persegueix; que el bé immoble no és
realitzable o la realització del mateix tindria un valors nul o d‟escàs valor b) Quan el
deutor ho sigui per altres conceptes, liquidats amb posterioritat a l‟1 de gener, es
formularà la proposta de crèdits incobrables amb els requisits de l'apartat 2), a la
que se li afegirà informe de l‟Òrgan de Gestió Tributària que haurà de valorar la
conveniència d‟estendre la proposta als valors liquidats després de l‟1 de gener de
l‟any següent que prescriguin els deutes. Aquest informe es farà, per l‟Òrgan de
Gestió Tributària en base a les actuacions realitzades pel/per la recaptador/a
municipal.”
4.- En expedients per deutes en que la prescripció de l'acció administrativa de
cobrament abasti fins a 31 de desembre, per imports superiors a 1.200,01 euros: a)
Quan el deutor no ho sigui per altres conceptes liquidats amb posterioritat a l‟1 de
gener de l‟any del que prescriuran els deutes: Es formularà la proposta dels crèdits
incobrables amb els requisits següents: 1) Els continguts a l'apartat 1); 2) Amb
informe de que no figura com a subjecte passiu de l'impost sobre béns immobles; 3)
Amb informe/certificat que no existeixen béns inscrits en el Registre de la Propietat
de L'Hospitalet de Llobregat al seu nom. O bé, si fos subjecte passiu d‟aquest
impost, s‟haurà d‟informar, per l‟Òrgan de Gestió Tributària, sobre la no viabilitat de
l‟embargament dels béns immobles, en base a que les actuacions en via executiva
es poden considerar desproporcionades en relació al deute que es persegueix, que
el bé immoble no és realitzable o la realització del mateix tindria un valor nul o
escàs, o que les càrregues preexistents que figurin en el Registre de la Propietat
siguin superiors al valor del bé immoble una vegada aplicat al valor cadastral el
coeficient multiplicador fixat a efectes del l‟ impost sobre transmissions patrimonials
i actes jurídics documentats i sobre successions i donacions. Per imports inferiors a
3.000,00 euros, no s‟embargarà la vivenda habitual quan aquest sigui l‟únic bé
immoble propietat del/de la deutor/a.
CAPÍTOL SEGON
Ingressos tributaris
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Article 39è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S'entenen incorporades a les respectives ordenances fiscals les disposicions
vigents en matèria de gestió, inspecció i recaptació que conté la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària (LGT) i el Reglament general de recaptació (RGR),
aprovat per Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, sens perjudici de la normativa
que en la matèria es trobi regulada en l‟ordenança fiscal general núm. 00 de gestió,
inspecció tributària i recaptació dels tributs municipals.
2.- L‟Òrgan de Gestió Tributària aplicarà la Ordre del Ministeri d‟Economia i
Hisenda, de 23 de setembre de 1998 en tant no es desenvolupi l'article 16 LGP,
tenint en compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1. s'entendrà
referida als impostos locals gestionats per l'esmentat òrgan. Aquestes mateixes
prevencions seran d'aplicació a les unitats administratives que gestionin preus
públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 40è.- Registres de liquidacions de contret previ. Ingrés directe
Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema de liquidació , es
tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que contempla
la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
Article 41è.- Sistema de declaracions auto liquidades
1.- Els tributs municipals que es gestionin mitjançant el sistema d'autoliquidació, es
tramitaran informàticament a través dels instruments de cobrament que es
contempla a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel
Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004, i es consideraran liquidacions
provisionals subjectes a comprovació per l‟Òrgan de Gestió Tributaria.
2.- Quan en l'ordenança fiscal aplicable en cada cas no constés normativa
específica en aquesta matèria, s'entendrà que les esmentades liquidacions
provisionals s'eleven a definitives pel transcurs de sis mesos a partir de la
notificació als contribuents, sens perjudici de les comprovacions que en aquesta
matèria haurà de fer l‟Òrgan de Gestió Tributaria.
3.- Malgrat el que es disposa en els apartats anteriors, en el cas de llicències
d‟obres majors el termini de sis mesos s‟entendrà des de l‟atorgament de la llicència
d‟ocupació.
Article 42è.- Sistema d'ingressos sense contret previ
1.- Els tributs municipals que, excepcionalment es gestionin pel sistema d'ingressos
sense contret previ, hauran de ser ingressats a la Tresoreria General d'aquesta
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Administració (caixa provisional d'efectiu) o a les entitats financeres col·laboradores
d'aquesta Administració mitjançant els documents previstos en la Instrucció de
comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió
de 3 de febrer de 2004.
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que s'hauran de complimentar per aquest tipus d'ingrés,
hauran d'omplir-se per la Tresoreria General, sens perjudici de la seva comprovació
posterior i es comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 43è.- Sistema de liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut
1.- Els tributs municipals que es gestionin periòdicament mitjançant rebut, un cop
complimentat el tràmit d'aprovació, entraran en comptes mitjançant càrrega
informàtica un cop s'hagi efectuat la "presa de raó” pel Servei de Comptabilitat de la
Intervenció General i es tramitaran informàticament mitjançant els instruments de
cobrament que contempla la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General
aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
2.- Les liquidacions tributàries que es gestionin dins de l'exercici constituiran llistes
o padrons addicionals els quals un cop complimentat el tràmit d'aprovació, entraran
en comptes mitjançant càrrega informàtica addicional, un cop s'hagi efectuat la
"presa de raó" pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció General i no produiran
alta a la llista o padró que li correspongui fins a l'exercici següent en el que es
produí per primera vegada.
3.- Els períodes de cobrament de les llistes o padrons municipals s'ajustaran, per
l'exercici de 2017, als calendaris del contribuent que seran aprovats per resolució
del Tinent d‟Alcalde d‟Hisenda i Serveis Centrals.
CAPÍTOL TERCER
Ingressos no tributaris
Article 44è.- Normes generals sobre gestió i recaptació
1.- S'entenen incorporades a les respectives ordenances sobre preus públics les
disposicions vigents en matèria de gestió i recaptació que conté la LGT, així com
les que conté el RGR, sens perjudici de la normativa que en la matèria es trobi
regulada a l‟ordenança fiscal general núm. 00 de gestió, inspecció tributària i
recaptació dels tributs municipals.
2.- Les diferents unitats liquidadores aplicaran la Ordre del Ministeri d‟Economia i
Hisenda, de 23/09/1998, en tant no es desenvolupi l'article 16 LGP, tenint en
compte que la regulació que la mateixa preveu al punt 1.1 s'entendrà referida als
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impostos locals gestionats per l'esmentada unitat. Aquestes mateixes prevencions
seran d'aplicació a les unitats administratives que gestionin preus públics i multes.
3.- En cap cas les liquidacions amb resultat de "a ingressar" no exigibles seran
comptabilitzades.
Article 45è.- Registre de liquidacions de contret previ. Ingrés directe.
Declaracions auto liquidades i liquidacions de contret previ. Ingrés per rebut
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari que es gestionin mitjançant
liquidacions de contret previ, ingrés directe, declaracions auto liquidades i
liquidacions de contret previ i ingrés per rebut, s'ajustaran al que es disposa pels
ingressos tributaris.
2.- Les multes de qualsevol naturalesa que es derivin de la capacitat sancionadora
d'aquesta Administració, s'ajustaran en cada cas a la normativa que els hi sigui
aplicable, tenint en compte que no procedirà la seva entrada en comptes de forma
manual o informàtica fins que no es complimenti el seu registre de contrets i s'hagi
fet materialment la presa de raó pel Servei de Comptabilitat de la Intervenció
General, tramitant-se informàticament els instruments de cobrament que es
contemplen a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel
Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
Article 46è.- Sistema d'ingressos sense contret previ
1.- Els ingressos municipals de caràcter no tributari (preus públics) i les multes de
qualsevol naturalesa que puguin gestionar-se mitjançant el sistema d'ingressos
sense contret previ, hauran de ser ingressats als comptes restringits de Recaptació
oberts a cada secció pressupostària sota la denominació: “Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat. Habilitació de l’Àrea ............ Compte restringit de preus
públics i multes”, llevat que la Tresoreria General ordeni el seu ingrés a la caixa
provisional d'efectiu de la mateixa a través dels documents previstos en la
Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada pel Ple de
l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004.
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que afectin a aquests tipus d'ingrés, hauran d‟emplenar-se per
cada habilitació d‟àrea, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es
comptabilitzaran per aplicació diferida.
CAPÍTOL QUART
Ingressos d'altra naturalesa
Article 47è.- Sistema d'ingressos de liquidacions de contret previ. Ingrés
directe i ingressos sense contret previ

…/…

95

1.- Els ingressos de qualsevol naturalesa no contemplats en els articles anteriors i
que gestioni aquesta Administració mitjançant el sistema de liquidacions de contret
previ, ingrés directe i ingressos sense contret previ, hauran d'ingressar-se en la
Tresoreria General d'aquesta Administració (Caixa provisional d'efectiu) o en les
entitats financeres que designi la Tresoreria General mitjançant els documents que
es preveuen a la Instrucció de comptabilitat per a la Tresoreria General aprovada
pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de 2004
2.- Fins que no entri en funcionament la Unitat de Comptabilitat de la Intervenció
General en la Tresoreria General prevista en la Instrucció de comptabilitat per a la
Tresoreria General, aprovada pel Ple de l‟ajuntament en sessió de 3 de febrer de
2004, els documents que afectin a aquests tipus d'ingrés, hauran d‟emplenar-se per
cada habilitació d‟àrea, sens perjudici de la seva comprovació posterior i es
comptabilitzaran per aplicació diferida.
Article 48è.- Devolució d’ingressos indeguts procedents d’embargaments i
dels saldos deutors procedents de la liquidació definitiva de la participació en
els tributs de l’Estat
1.- La devolució d‟ingressos indeguts procedents d‟embargaments es podrà
realitzar de forma automàtica prèvia providència de la recaptació executiva de la
improcedència de l‟embargament. La justificació de les devolucions realitzades
s‟incorporarà a les aplicacions periòdiques de cobraments que realitza la recaptació
executiva i constarà de la providència de la recaptació executiva i el justificant del
pagament realitzat.
2.- D‟acord amb el previst en la disposició addicional desena de la Llei 2/2012, de
29 de juny, de pressupostos generals de l‟Estat per a l‟any 2012, a partir del mes de
gener de 2012 i amb vigència indefinida la comptabilització dels saldos deutors
derivats de les liquidacions definitives de la participació en els tributs de l‟Estat
corresponents als anys 2008 i 2009 s‟efectuarà, mitjançant compensacions
mensuals que minoraran les entregues a compte mensuals les quals s‟aplicaran als
conceptes d‟ingressos corresponents.
Tanmateix pel registre comptable de les quantitats a tornar per les esmentades
liquidacions de la participació en els tributs de l‟Estat corresponents als anys 2008 i
2009, es practicaran les anotacions comptables indicades per la Intervenció
General de l‟Administració de l‟Estat en la Nota informativa 1/2010, registrant-se per
l‟import de la devolució el corresponent passiu a curt i llarg termini i les seves
reclassificacions adients durant 120 mensualitats, d‟acord amb el previst a la
disposició addicional de la Llei 2/2012, de 29 de juny.
En aplicació de l‟esmentada Nota 1/2010, l‟import de la liquidació en la participació
en els tributs de l‟Estat que s‟ajorni minorarà el resultat pressupostari i el romanent
de tresoreria de l‟exercici 2017 únicament pels imports de les devolucions vençudes
durant l‟exercici.
En l‟apartat de la Memòria relatiu a “Informació sobre endeutament”, punt 1.1
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“Deutes en moneda nacional”, agrupació “Deutes amb Entitats Públiques”,
s‟informarà de la situació i evolució del passiu generat per les devolucions dels
ingressos derivats de les liquidacions definitives de la participació en tributs de
l‟Estat corresponents als anys 2008 i 2009.
CAPITOL CINQUÈ
Obligacions de subministrament d’informació
Article 49è.- Compliment d’obligacions de subministrament d’informació
La Intervenció General dictarà les instruccions oportunes per tal de donar
compliment a les obligacions de subministrament d‟informació previstes en la
LOEPSF, d‟acord amb el que es preveu a l‟Ordre HAP/2105/2012, d‟1 d‟octubre i
els requeriments que al respecte pugui fer el Ministeri d‟Hisenda i Administracions
Públiques. així com als requeriments, que en matèria comptable i de control facin
les Lleis 19/2013, de 9 de desembre i 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació i bon govern i per complimentar la informació
requerida per la Base Nacional de Subvencions.
No obstant, als efectes del retiment trimestral d‟informació previst en l‟esmentada
Ordre HAP/2105/2012, tots els ens que tenen la consideració d‟administració
pública segons el Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals (SEC),
detallats en l‟article 1 d‟aquestes bases presentaran, dins dels 10 primers dies de
cada trimestre vençut la següent informació:








Document informatiu de la gestió econòmic financera adaptat als models i
instruccions facilitades pel Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques
Informació sobre els pressupostos d‟explotació i de capital, balanç i compte
d‟explotació. En concret sobre els imports executats i les projeccions al 31
de desembre.
Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes
Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla, despesa
i plantilla mitjana en l‟exercici que es tanca i variació respecte l‟anterior.
Causes de les modificacions de la plantilla: Altes, baixes indemnitzacions i
sistema de selecció
Informació sobre la tresoreria, endeutament i els avals rebuts: Tipus, import i
entitat prestatària
Informació sobre la morositat del deute comercial: Període mig de pagament
als proveïdors.

La Intervenció General sotmetrà a la JGL amb caràcter trimestral tota la informació
remesa al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públicas inclosa en l'Ordre EHA
2105/2102, a la Base de Dades General de Subvencions, al registre de Convenis
CONCAEL i al Tribunal de Cuentas, això com aquella altra que pugui requerir-li
l'Administració de l'Estat.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
PRIMERA.- Els expedients que es puguin tramitar, sota la qualificació de crèdits
incobrables, per quantitats individualitzades, no superiors a 6,00 euros es
fonamentaran en l'aplicació, dins de l'àmbit d'aquesta Administració, en l'article 16
LGP, aplicable en virtut d'allò que es disposa en aquestes Bases d'execució i no
necessitarà cap altre fonament jurídic addicional, per entendre's que la quantia és
insuficient per a la cobertura del cost de la seva gestió en període executiu.
SEGONA.- Es prorroga, per a l'exercici de 2017, la suspensió de l‟aplicació de
l‟acord del Ple de l‟ajuntament de data 1 de març de 1996 pel que s‟aprovà la
fiscalització limitada prèvia en matèria de drets i obligacions d‟aquesta
Administració municipal i en matèria de fiscalització plena posterior aplicant
tècniques d‟auditoria mitjançant el sistema de mostreig, llevat de les instruccions
primera a quarta i tretzena de l‟esmentat acord, així com la fiscalització en matèria
d‟ingressos, que tindrà plena vigència.
DISPOSICIONS ADDICIONALS
PRIMERA.- Control financer no permanent mitjançant auditoria pública.
A. Control financer no permanent mitjançant auditoria de regularitat i
certificacions auditores.
Queden sotmesos a control financer no permanent, mitjançant auditoria financera i
aplicant el que disposa en aplicació d'allò que disposa l'article 220.3 TRLRHL. Per
la seva realització s‟aplicaran les Normes d‟Auditoria del Sector Públic així com el
text refós de la Llei d‟auditoria de comptes, aprovat per la Llei 22/2015, de 20 de
juliol,les normes reglamentaries de desenvolupament i les Normes Tècniques de
Auditoria de l‟Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del Ministeri d‟Hisenda
i Administracions Públiques, els següents ens dependents, els serveis municipals i
les subvencions concedides per aquest Ajuntament referits als estat i comptes
anuals a 31.12.2016 en els termes que s'expressen tot seguit:
1. La societat privada municipal, amb capital íntegrament municipal, "La Farga,
Gestió d'Equipaments Municipals, SA"., mitjançant auditoria de regularitat
(financera i de compliment)
2. La Fundació Privada Arranz Bravo, mitjançant auditoria financera, d‟acord amb
el que preveu la disposició addicional sisena de la Llei 26/2009, de 23 de
desembre de mesures fiscals, financeres i administratives de la Generalitat de
Catalunya.
3. Les gestions indirectes dels serveis públics.. En els que s‟efectuaran revisions
limitades i/o auditories de regularitat (financeres i de compliment)
4. Les subvencions que concedeixi i pagui aquesta administració amb càrrec als
seus crèdits pressupostaris d'acord amb el que disposa el títol III i la DA 14a de
la Llei 38/2003, de17 de novembre, general de Subvencions, mitjançant
l'emissió de certificacions auditores.
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B. Control financer no permanent mitjançant auditoria operativa
Es sotmetrà a control financer no permanent les actuacions següents:
1. La verificació del circuit de factures, mitjançant auditoria de sistemes per
comprovar que es compleixen els requeriments de la Llei 25/2013, de 17 de
desembre de factura electrònica, i creació del registre comptable de factures del
sector públic.
El control financer no permanent s‟efectuarà mitjançant auditors inscrits en el
Registre Oficial de Auditors de Comptes del Institut de Comptabilitat i Auditoria de
Comptes del Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques que actuaran com a
coadjuvants de la Intervenció General i es materialitzarà en documents que giraran
sota la denominació de “Certificacions auditores sense realització d‟ auditoria” o
sota la qualificació de "revisions limitades" / "auditories de regularitat". En aquest
últim cas, les normes tècniques d'auditoria a aplicar seran les del sector públic
aprovades per resolució de la Intervenció General de l‟Administració de l‟Estat, sent
supletòries les del Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes,
SEGONA. Control financer permanent.
La Intervenció General efectuarà control financer permanent, d'acord amb les
Instruccions de Control Intern aprovades pel Ple el 19 de setembre de 1997 i el 5 de
novembre de 1992. Aquest control es plasmarà en els informes corresponents i
s'efectuaran sobre les actuacions següents:
1. Ingressos sotmesos a pressa de raó comptable.
2. Despeses i obligacions no sotmeses a fiscalització prèvia o sotmeses a
fiscalització limitada prèvia.
Així mateix, d'acord amb les prescripcions que per cada exercici prevegi el Pla
d'Auditories i d'actuacions de control financer es sotmetran a control financer.
1. Els serveis municipals prestats mitjançant gestió directa mitjançant auditories
operatives (de programes pressupostaris, de sistemes i procediments i d'economia,
eficàcia i eficiència).
2. Les nòmines del personal d'aquesta administració.
El control financer permanent es dura a terme preferentment pel personal de la
Intervenció general, el qual podrà ser reforçat, en funció de les necessitats, per la
contractació d‟auditors coadjuvants inscrits al ROAC.
TERCERA.- La Intervenció General, en tant que òrgan directiu responsable del
control intern presentarà, a efectes de coneixement del Ple de l‟Ajuntament en el
termini de tres mesos a partir de l'aprovació definitiva del pressupost general per a
2017, el Pla d'Auditories i d‟actuacions de control financer per a l'esmentat exercici,
referit als estats i comptes anuals de l'any 2016 dels ens i/o serveis municipals
prestats mitjançant gestió indirecta que sotmetran a control financer no permanent
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mitjançant auditoria, així com les actuacions i abast del control financer permanent i
l'abast de les certificacions auditores sense realització d‟auditoria que es derivin de
les subvencions concedides i satisfetes amb càrrec als pressupostos de 2016.
En el Pla d'Auditories i d‟actuacions de control financer es determinarà l'abast i la
forma d'execució dels treballs, el calendari per la contractació externa i el límit
temporal d'execució, que en cap cas haurà de superar el 31 de maig de 2017.

QUARTA.- Caixa Fixa.
1.- La persona titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals podrà exceptuar,
mitjançant resolució administrativa i previ informe de la Intervenció General, que
determinades partides pressupostàries, que operant sota el sistema de bestretes de
caixa fixa, ho facin sota la qualificació de despeses a justificar.
2.- Als efectes de determinar la base de càlcul del límit màxim de bestretes de caixa
fixa a disposició de les habilitacions de les diferents àrees que composen aquesta
Administració i que no poden superar el 7% dels crèdits dotats inicialment al capítol
II de cada secció pressupostària, no es tindran en compte aquells crèdits que, per
aplicació de l‟article 30 d‟aquestes Bases, hagin d‟operar sota el sistema de gestió
centralitzada. El límit quantitatiu del 7% no serà d'aplicació per a l'habilitació
especial per la devolució d‟ingressos, fixant-se la quantia a disposició de la mateixa
mitjançant resolució de la persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals , a
proposta de la Tresoreria General i amb informe de la Intervenció; i a l‟Àrea
Coordinació, Planificació, Desenvolupament econòmic i Ocupació en la que es
tindrà en compte per al càlcul inicial la incorporació de romanents.
3.- No obstant l‟anterior, la base de càlcul de límit de les bestretes de caixa fixa,
regulades al paràgraf segon, es podrà modificar una sola vegada, durant l‟exercici
pressupostari, a partir de 30 de juny de 2017, afegint-li a la base de càlcul inicial
l‟import dels crèdits que s‟hagin generat quan l‟habilitació operi habitualment amb
programes que tinguin despeses amb finançament afectat així com per a fer front al
pagament les subvencions inferiors a 600€, regulades a l‟article 25.7b) d‟aquestes
bases. No obstant l„anterior, la modificació requerirà l‟informe favorable de la
Tresoreria General en el que es delimiti que l‟augment no va en detriment de la
liquiditat del sistema, i de l‟habilitat amb el vist i plau del tinent d‟alcalde o regidor de
l‟àrea corresponent justificant la necessitat dels fons destinats a subvencions.
4.- Per a l‟exercici 2017 i següents, la Caixa pagadora o l‟habilitació de pagaments i
caixa descentralitzada,a la seu central de la Tresoreria General, podrà alliberar
crèdits de tercers creditors per devolució d‟ingressos indeguts fins la quantitat de
600,00 euros.
CINQUENA.- La societat privada municipal amb capital íntegrament municipal
elaborarà la següent informació, d‟acord amb els formats que estableixi la
Intervenció General :
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Semestralment un document informatiu de la gestió econòmic financera adaptat
als models i instruccions facilitades per la Intervenció General
Anualment i juntament amb els comptes anuals un informe amb la informació
següent:
 Programes d‟actuació plurianual. Informaran per a cada objectiu l‟import
executat en l‟exercici, les desviacions produïdes així com el percentatge
realitzat sobre el previst.
 Informació sobre els pressupostos d‟explotació i de capital. En concret
sobre els imports previstos, els executats i les desviacions i percentatges
del realitzat respecte del previst.
 Informació sobre les subvencions i altres aportacions rebudes.
 Adquisicions d‟immobilitzat material i immaterial.
 Contractes adjudicats, informació sobre els procediments de contractació
i compliment dels preceptes d'aplicació del Text refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic.
 Informació relativa a l‟estat d‟execució dels contractes programa i/o
encomanes de gestió i del seu grau de compliment. En concret : Per a
cada anualitat: Compliment dels objectius establerts, ingressos rebuts
respecte dels previstos, desviacions produïdes i percentatges de
desviació.
 Informació sobre les despeses de personal: Evolució de la plantilla,
despesa i plantilla mitjana en l‟exercici que es tanca i variació respecte
l‟anterior. Causes de les modificacions de la plantilla: Altes, baixes
indemnitzacions i sistema de selecció.
 Informació sobre els avals rebuts: Tipus, import i entitat prestatària.
Aquella informació assenyalada per l‟Ordre HAP 2105/2012, d‟1 d‟octubre per
la que es desenvolupen les obligacions de subministrament d‟informació
previstes en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d‟estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

SISENA.- Es faculta la persona titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals
perquè, previ informe de la Secretaria General i la Intervenció General, dicti les
normes necessàries conduents a l‟harmonització de l‟Inventari General de Béns i
Drets de la corporació amb l‟Immobilitzat de la comptabilitat d‟acord amb la
Instrucció del model normal comptabilitat local, aprovada per l‟Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre .
SETENA. Factures electròniques.
A partir del dia 1 de gener de 2017 quedaran obligats a presentar factura
electrònica independentment de l‟import de la mateixa les entitats establertes en
l‟article 4.1 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‟impuls de la factura electrònica
i creació del registre comptable de factures del sector públic, quedant sense efecte
a partir d‟aquesta data la possibilitat que aquestes entitats poguessin presentar
factures en paper quan l‟import de les mateixes no fos superior a 5.000 euros.
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En tant no siguin modificades pels òrgans competents resten vigents, en tot allò que
no contradiguin a la Llei 25/2013, de 27 de desembre i normativa de
desenvolupament, la Instrucció reguladora de la gestió del registre centralitzat de
factures, aprovada pel Ple el 22 de febrer de 2011, així com el Procediment intern
de gestió del registre centralitzat de factures, de 22 de febrer de 2011 i la seva
modificació aprovada per Resolució de la Intervenció General de 22 de març de
2013.
VUITENA. Als efectes de donar compliment als requeriments de les notes 26
“Informació sobre el cost de les activitats” i 27 “Indicadors de gestió” de la memòria
de la ICAL tots els documents comptables inclouran la codificació addicional i
provisional del centre de cost que s‟annexa en aquestes bases.
Atès que la implantació de la comptabilitat analítica s‟inicia l‟exercici 2017, es
faculta a la Intervenció General a l‟adequació a les necessitats dels serveis gestors i
requeriments de la ICAL i de la Resolució del 28 de juliol de 2011 de la Intervenció
General de l‟Administració de l‟Estat, de la qual se‟n donarà compte a la Junta de
Govern Local.

DISPOSICIONS FINALS
PRIMERA.- S'autoritza a la Junta de Govern Local perquè a proposta de la persona
titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals aprovi les resolucions que siguin
necessàries per al desenvolupament, l'execució i el compliment d‟aquestes Bases
d‟execució.
SEGONA.- S'autoritza la Junta de Govern Local perquè a proposta de la persona
titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals dins dels sis mesos a comptar del dia 1
de gener de l‟any 2017, aprovi la Instrucció interna que desenvolupi el sistema
d‟indemnitzacions per raó del servei previst a l‟article 11 d‟aquestes Bases
d‟execució.
TERCERA.- Les referències contingudes en aquestes bases als Decrets
d‟organització, de delegació i acords de la Junta de Govern Local, s‟entendran
efectuats a aquells vigents a la data de la resolució objecte de fiscalització.
QUARTA.- L‟estructura pressupostària aprovada per l‟exercici 2017 es mantindrà
vigent durant la vigència del pressupost, sens perjudici de les modificacions en
l‟organització municipal que eventualment es puguin produir, que tindran vigència a
comptar del pressupost de l‟exercici següent a aquell en que hagin tingut lloc.
CINQUENA.- Aquestes Bases d'execució entraran en vigor el dia següent de
l'aprovació definitiva del pressupost general, sense perjudici de que la seva
efectivitat s'entengui des del dia 1 de gener de 2017.
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TERCER.- EXPOSAR al públic segons preveu l‟article 169 del TRLRHL, aprovat
per RDL 2/2004, de 5 de març; amb l‟anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en el termini de quinze dies hàbils, els quals, les persones interessades
podran examinar l‟expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
QUART.- ENTENDRE definitivament aprovat l‟acord en el cas que no es presentin
reclamacions en el període d‟exposició pública, i PUBLICAR en el Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona el text de la modificació de les Bases d‟execució del
pressupost.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Secretaria General, a la Intervenció
General, a la Tresoreria Municipal, i als serveis municipals que en puguin estar
interessats, a través de la intranet municipal.
ACORD 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT NÚM. 9 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A
L’EXERCICI 2017, CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 33/2017 EN LA
MODALITAT DE 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, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d‟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 8 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 4 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
ATÈS el pressupost de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2017, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 25 d‟octubre de 2016.
VISTA la resolució núm. 10186/2016 de data 13 de desembre de 2016, per la qual
es declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d‟aquesta
administració municipal per a l‟exercici 2017, en data 21 de novembre de 2016.
ATÈS l‟expedient incoat d‟autorització de Crèdit extraordinari d‟acord amb el que es
preveu a l‟article 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
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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 9 del pressupost de
l‟ajuntament per a l‟exercici 2017, corresponent a l‟expedient 33/2017 en la
modalitat de Crèdit extraordinari (2.650.000,00 euros) d‟acord amb el detall que
figura a l‟expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.974.751,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
249.672,56
0,00
0,00
0,00
0,00
2.650.000,00
6.224.424,07
2.650.000,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
4.751.439,11
0,00
916.552,40
0,00
0,00
0,00
306.760,00
0,00
0,00
0,00
249.672,56
2.634.375,00
0,00
15.625,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.224.424,07
2.650.000,00

DEFINITIU
107.520.864,05
7.999.334,81
23.437.800,00
84.635.588,23
2.375.100,00
0,00
9.655.736,98
0,00
9.650.000,00
245.274.424,07
DEFINITIU
86.911.459,85
100.158.319,64
2.207.000,00
15.105.907,60
300.000,00
19.290.111,98
5.815.625,00
0,00
15.486.000,00
245.274.424,07

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
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general (servei de comptabilitat).

ACORD 9.- RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 624/2017, DE 3
DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, RELATIVA A L’APROVACIÓ
DEL PLA D’AUDITORIES I ACTUACIÓ DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY
2017, REFERIT ALS ESTATS I COMPTES ANUALS A 31 DE DESEMBRE DE
2016. (EXP.3329/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
El Tinent d‟alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375, de 15 de juny de 2015,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple de la resolució núm. 624,
de la Intervenció General, de data 3 de febrer de 2017, que literalment diu:
“RESOLUCIÓ RELATIVA A L‟APROVACIÓ DEL PLA D‟AUDITORIES I
ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PER A L‟ANY 2017, REFERIT ALS
ESTATS I COMPTES ANUALS A 31.12.2016.
Vist el que disposa l‟article 130 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases de Règim
Local i les competències que atorga a la Intervenció General el Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s‟aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que l‟article 213 del Text Refós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març assenyala que la funció de control intern s‟efectuarà en la seva
triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control
d‟eficàcia, definint-se aquests conceptes als articles 220 i 221 de l‟esmentat cos
legal.
Atès que l‟Ajuntament Ple en data 19/09/1997, aprovà l‟anomenada “Instrucción
desarrollando el régimen de control interno” en l‟àmbit d‟aquesta Administració
municipal; i que la Regla 33.2 estableix que els plans de control financer s‟hauran
d‟incloure anualment en les bases d‟execució dels pressupostos generals i en
aquest sentit ho recullen les disposicions addicionals primera, segona i tercera de
les Bases d‟Execució del Pressupost per l‟exercici 2017.
Atès que els serveis de la Intervenció General duran a terme les actuacions
administratives que conformen l‟anomenat “Pla d’auditories i actuacions de control
financer de l’any 2017” i així mateix la societat privada municipal de capital
totalment local ha comunicat a aquesta Intervenció General la designació d‟auditor
de comptes, inscrit al Registre Oficial d‟Auditors de Comptes del Ministeri
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d‟Economia i Hisenda i Competitivitat, que hauran d‟actuar en els comptes anuals
tancats a 31/12/2016 i que, així mateix, els concessionaris dels serveis
administratius han acomplert el mateix tràmit.
Atès que la Intervenció General, en informes de dates 18 de gener de 2011 i 6
d‟octubre de 2014, va posar de manifest la insuficiència de mitjans propis
disponibles per a la realització del Pla Anual d‟Auditories i, seguint el criteri del
Tribunal de Comptes en el seu informe de data 29 d‟octubre de 2009, s‟informa que
persisteix la circumstància de mancança de mitjans propis per dur a terme el Pla
d‟Auditories de l‟exercici 2017.
Atès que la Junta de Govern Local ,en sessions del 3 de febrer i 17 de febrer de
2015, aprovà respectivament l‟adjudicació dels concursos de prestació dels serveis
d‟auditories en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General per a la realització
de certificacions auditores (AS-53/2014) i per a la realització de treballs de control
financer (AS-54/2014), pels exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018, referits als estats i
comptes anuals tancats al 31 de desembre de 2014, 2015, 2016 i 2017.
Vist l‟article 213 en relació a l‟article 220 del Text Refós de la LRHL, la Regla 33.2 i
concordants de la “Instrucción desarrollando el régimen de control interno”,
d‟aquesta Administració, així com el que disposen les disposicions addicionals
primera, segona i tercera de les Bases d‟Execució del Pressupost per l‟exercici
2017.
Vist l‟informe de la Interventora General número 1/2017, d‟ 1 de febrer de 2017.
La Interventora General, fent ús de les facultats que li reconeix l‟article 29 del
reglament de Govern i Administració de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat,
en virtut del que disposen els articles 130, 133 i 134 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOL:
PRIMER. APROVAR el “Pla d’auditories i actuacions de control financer per a l’any
2017, referit als estats i comptes anuals al 31 de desembre de 2016”, a efectuar
sota la direcció de la Intervenció General que es detallen, i en els expedients
administratius de concessió de subvencions, expressant-se tot seguit els auditors
externs a actuar i el termini d‟execució dels informes i de les certificacions auditores
a realitzar, donada la insuficiència de mitjans justificada per la Intervenció General
en el seu informe 1/2017, així com els treballs a efectuar pel personal adscrit a la
Intervenció General:
Els treballs descrits en aquest Pla d‟auditories i actuacions de control financer es
subjectaran a les Normes d‟Auditoria del Sector Públic i en els casos previstos
legalment a la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d‟Auditoria de Comptes. Els mateixos
podran ser objecte de modificació o ampliació en funció de possibles riscos avaluats
per la Intervenció General en les diferents àrees de gestió municipal o modificacions
legislatives que afectin al control financer mitjançant la tramitació d‟una resolució
rectificativa.
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a) Societats privades municipals, de capital totalment local:
a.1.) Auditories de comptes anuals, d‟acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/2011,
d‟ú de juliol, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei d‟auditoria de comptes, i en
aquells aspectes que els hi siguin d‟aplicació per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, per
la qual s‟aprova Llei d‟Auditoria de Comptes. Auditors contractats per les societats.
Entitat
La Farga Gestió d‟ Equipaments Municipals, S.A

Auditor
Uniaudit Oliver Camps,S.L.

Termini execució
31/5/2017

a.2) Revisions limitades del compliment de les encomanes de gestió i altres treballs
d‟auditoria. Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció
General.
Entitat
La Farga Gestió d‟ Equipaments Municipals, S.A
Verificació del compliment de les encomanes de
gestió. Referents a:
 Control dels estacionaments vigilats o amb
control horari (Zona blava, verda i groga)
 Servei de Grua municipal
 Gestió equipament municipal Torre Barrina
 Mitjans de comunicació
 Centre d‟activitats
 Gestió d‟aparcaments municipals
 Altres treballs de verificació a determinar

Auditor

Termini execució

Morenilla
Consultores
Auditores,SL

31/5/2017

b) Persones o empreses adjudicatàries de la gestió indirecta de serveis.
b.1) Auditoria de comptes anuals i/o revisions limitades. Auditors a contractar pels
gestors d‟acord amb els contractes.
Contracte
Recollida de residus municipals, neteja
viària i neteja de clavegueram
Complex Esportiu Tennis l‟Hospitalet
Serveis Funeraris de L‟Hospitalet
Escola bressol Casa de la Muntanya (*)
Poliesportiu les Planes

Auditor

Termini
execució

Deloitte

31/52017

Fernando Rausell Perez
Grupo L&L SLP
Gabinete técnico de Auditoría y Consultoría SA
HBL Bové Montero y Asociados, SL

31/5/2017
31/5/2017
31/5/2017
31/5/2017

(*) Període 01/09/2015 al 31/8/2016
b.2) Revisions limitades del compte d‟explotació i altres treballs d‟auditoria. Auditors
contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General.
Concessions administratives
Entitat

Auditor

Termini
execució
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Revisió limitada compte explotació complex
Esportiu L'Hospitalet Nord

Morenilla Consultores Auditores,SL

31/5/2017

Informe equilibri financer 1999-2016

Morenilla Consultores Auditores,SL

31/5/2017

Gestions interessades
Entitat
Poliesportiu Santa Eulàlia i Pista Gasòmetre
Poliesportiu Municipal Bellvitge
Poliesportiu Municipal Les Planes (*)

Auditor
Cecili Tarruella Forné
Uniaudit Oliver Camps,S.L.
Uniaudit Oliver Camps,S.L.

Termini
execució
31/5/2017
31/5/2017
31/5/2017

(*) Períodes 2015 i 2016
c) Altres treballs d’auditoria.
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General o a través
de mitjans propis.
Revisions limitades del compte d‟explotació i/o auditories de compliment.
Entitat

Auditor

Revisió limitada del compte d‟explotació i
auditoria de compliment Escola bressol Casa
dels Arbres (*)
Revisió limitada del compte d‟explotació i
auditoria de compliment Escola bressol Casa
del Molí (*)
Revisió limitada del compte d‟explotació i
auditoria de compliment Escola bressol Casa
dels Contes (*)
Revisió limitada del compte d‟explotació i
auditoria de compliment Escola bressol Casa
del Parc (*)
Revisió limitada del compte d‟explotació i
auditoria de compliment Escola bressol Casa de
les Flors (*)
Auditoria compliment Escola bressol Casa de la
Muntanya (**)

Faura-Casas, Auditores Consultores,
SL

Termini
execució
31/5/2017

Faura-Casas, Auditores Consultores,
SL

31/5/2017

Faura-Casas, Auditores Consultores,
SL

31/5/2017

Cecili Tarruella Forné

31/5/2017

Cecili Tarruella Forné

31/5/2017

Cecili Tarruella Forné

31/5/2017

(*) Període 01/10/2015-31/08/2016
(**) Període 01/09/2015 al 31/8/2016. Auditoria de compliment i liquidació del
contracte.
d) Auditories de sistemes i altres verificacions
Treball
Auditoria de sistemes del circuit de factures. Llei
25/2013
Verificació addicional de despeses satisfetes pel
procediment de manaments a justificar

Auditor
Faura-Casas,
Consultores, SL
Cecili Tarruella Forné

Auditores

Termini
execució
31/5/2017
31/5/2017

e) Auditoria fundacions privades municipals
Entitat

Auditor

Termini
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Auditoria Financera de la Fundació privada
municipal Arranz Bravo

Cecili Tarruella Forné

execució
31/5/2017

f) Certificacions auditores de les subvencions
‒

Subvencions concedides per imports superiors a 600 euros amb càrrec
al Pressupost General de l’exercici 2016, així com d’aquelles d’import
inferior seleccionades en el mostreig de les despeses fetes efectives
per bestretes de caixa fixa.
El nombre de perceptors a revisar i per tant el nombre de certificacions
auditores a efectuar es determinarà en funció de les dades obtingudes del
sistema de comptabilitat general d‟aquesta Administració pel període 2016.

‒

Assignacions als grups polítics municipals prevista a l’article 73.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
Es revisaran des de l‟inici de la constitució de l‟actual Consistori i fins a 31
de desembre de 2016.

g) Actuacions de control financer.
g.1) Control financer permanent a realitzar pel personal de la Intervenció
General.


Control financer de les nòmines de Personal. S‟efectuaran tres informes amb
els objectes i abast següents:
 Les nòmines del personal de l‟Ajuntament
 Les retribucions percebudes amb caràcter extraordinari per import
equivalent a la paga extraordinària del mes de desembre de 2012,
suprimida en aplicació del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol.
 Les nòmines corresponents als Plans d‟Ocupació gestionats des del
Servei de Promoció Econòmica.

g.2) Altres treballs de control financer a realitzar pel personal de la Intervenció
general amb el suport d‟auditors coadjuvants.


Verificació dels serveis prestats per gestió directa finançats amb taxes i
preus públics, que abastarà:
 Verificació dels ingressos de serveis no inclosos en el mostreig de la
fiscalització posterior d‟ingressos de l‟art. 219 TRLHL.
 Verificació del compliment dels principals contractes de serveis
associats.

Els auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General d‟acord
amb els contractes de serveis aprovats per la Junta de Govern Local en sessions
de 3 i 17 de febrer de 2015 són: Faura-Casas, Auditores Consultores, SL, Cecili
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Tarruella Forné, Auditor, Morenilla Consultores Auditores Consultores, SLPU i
Uniaudit Oliver Camps, SL.
SEGON. Proposar al Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals que
sotmeti a coneixement del Ple el “Pla d’auditories i d’actuacions de control financer
per l’any 2017, referit als estats i comptes anuals al 31 de desembre de 2016”, a
efectuar sota la direcció de la Intervenció General que inclou les auditories de
comptes anuals i les revisions limitades i de compliment dels serveis prestats de
gestió directa i indirecta, les certificacions auditores de les subvencions concedides
que en el mateix es detallen i els auditors externs a actuar i el termini d‟execució
dels informes a realitzar.
TERCER. Comuniqui‟s els presents acords al Tinent d‟Alcalde de l‟Àrea d‟Hisenda i
Serveis Centrals i a la Unitat Fiscal de la Intervenció General.”
ACORD 10.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’EXECUCIÓ DEL
PLA D’AUDITORIES I D’ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER DUT A
TERME PER LA INTERVENCIÓ GENERAL D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ
DURANT L’ANY 2016, REFERIT A L’EXERCICI 2015. (EXP.3434/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat al BOPB de 5 d‟agost de 2016, previ dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, dóna compte al Ple de l‟execució del Pla d‟auditories i
d‟actuacions de control financer dut a terme per la Intervenció General d‟aquesta
administració durant l‟any 2016, referit a l‟exercici 2015:
L‟article 213 del Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals (LRHL) disposa que la funció de control intern s‟efectuarà en la
seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de
control d‟eficàcia i que així mateix l‟article 220 i 221 de l‟esmentat cos legal, regulen
allò que s‟entén per control financer i control d‟eficàcia.
L‟Ajuntament Ple en data 19/09/1997, aprovà l‟anomenada “Instrucción
desarrollando el régimen de control interno”, en l‟àmbit d‟aquesta Administració
municipal i que la seva Regla 33.1 a) estableix que queden sotmesos a control
financer les societats privades municipals i que la Regla 33.1.b) estableix que
també quedaran sotmesos a aquest control financer les persones o entitats que
rebin subvencions a càrrec dels pressupostos municipals.
La disposició addicional 1a. i 2a. de les bases d‟execució dels pressupostos
generals d‟aquesta Administració per l‟exercici 2016 regulaven els ens i persones
sotmeses a control financer no permanent, en aplicació d‟allò que disposa la Regla
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33.2 de la “Instrucción que desarrolla el régimen de control interno” en l‟àmbit
d‟aquest Ajuntament.
Per resolució de la Intervenció General núm. 521/2016, de 28 de gener es va
aprovar el Pla d‟auditories i actuacions de control financer per l‟any 2016, referit als
estats i comptes anuals tancats al 31 de desembre de 2015, de la qual el Ple
municipal restà assabentat en sessió del 23 de febrer de 2016.
Donat que els serveis dependents d‟aquesta Intervenció General han portat a terme
durant l‟any 2016, referits a l‟exercici 2015, actuacions de control financer sobre els
ens dependents en termes del Sistema Europeu de Comptes Nacionals i Regionals
(SEC 2010), sobre la gestió dels serveis públics prestats per gestió indirecta, així
com sobre els beneficiaris de subvencions atorgades a càrrec dels pressupostos
d‟aquesta Administració.
Vist l‟article 220 de la LRHL i Regles 33 i 37.2 així com les concordants amb les
mateixes de la “Instrucción desarrollando el régimen de control interno” per a
aquesta Administració, aprovat pel Plenari en data 19/09/1997, així com les
disposicions addicionals que conté les bases d‟execució dels pressupostos per a
l‟exercici 2015.
Vist l‟informe de la Intervenció General que recull el resultat de les actuacions dutes
a terme en execució del Pla d‟auditories i d‟actuacions de control financer de l‟any
2016 corresponents a l‟exercici 2015, núm. 2/2017, de 2 de febrer.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER.- Es dóna per assabentat de l‟execució del Pla d‟Auditories i d‟actuacions
de control financer dut a terme per la Intervenció General d‟aquesta Administració
durant l‟any 2016, referit a l‟exercici 2015, en aplicació de la resolució de la
Intervenció General núm. 521/2016, de 28 de gener i de l‟acord del Ple de 23 de
febrer de 2016 i dels informes que obren a l‟expedient de la seva raó i que es
reflecteixen a continuació :
1. Informes sobre el resultat del Pla d‟Auditories i d‟actuacions de control financer
de l‟exercici 2016, núm. 2/2017, de 2 de febrer.
2. Informe sobre la situació de l‟execució al 10 de setembre de 2016 del Pla
d‟auditories i d‟altres actuacions de control financer de l‟exercici 2016, núm.
49/2016, de 14 de setembre.
3. Informe 22/2016, de control financer de la Societat Privada Municipal “La Farga”
Gestió d‟equipaments municipals (SPM), referit als estats i comptes anuals
tancats a 31/12/2015, de 24 de maig de 2016, auditats per
UniauditOliverCamps, Auditoria-consultoria, de 30 de març de 2016.
4. Informe 29/2016, de control financer de la Fundació Privada Arranz Bravo,
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referit als estats i comptes anuals tancats a 31/12/2015, de 28 de juny, en base
a l‟informe emès per l‟auditor coadjuvant de la Intervenció General Cecili
Tarruella el 10 de juny de 2016.
5. Informes de control financer de les revisions limitades del compte d‟explotació
de les gestions interessades i concessions administratives següents:






Complex Esportiu L'Hospitalet Nord.
Informe equilibri financer 1999-2015. Complex Esportiu l‟Hospitalet Nord.
Poliesportiu Santa Eulàlia i Pista Gasòmetre.
Poliesportiu Municipal Bellvitge.
Poliesportiu Municipal Fum d'Estampa.

6. Informes de control financer de les revisions limitades del compte d‟explotació
de les encomanes de gestió següents aprovades per l‟Ajuntament en favor de la
societat amb capital 100% municipal La Farga Gestió d'Equipaments Municipals
SA






Prestació i explotació de la gestió directa del servei de retirada de
vehicles de la via pública mitjançant grua-automòbil i de l‟explotació,
gestió directa i control dels estacionaments vigilats o amb control horari
(zona blava, zona verda i groga).
Gestió directa del servei de Torre Barrina.
Gestió dels aparcaments municipals.
Verificació econòmica de la gestió dels serveis de mitjans de
comunicació i del centre d‟activitats.

7. Auditores de compliment:







Auditories de compliment de la concessió administrativa de l‟Escola
bressol “Casa dels Arbres.”
Auditories de compliment de la concessió administrativa de l‟Escola
bressol “Casa del Molí.”
Auditories de compliment de la concessió administrativa de l‟Escola
bressol “Casa dels Contes”
Auditories de compliment de l‟Escola bressol municipal “Casa del Parc”.
Auditories de compliment de la concessió administrativa de l‟Escola
bressol “Casa de les Flors”.
Auditoria de compliment de la concessió administrativa de l‟Escola
bressol “Casa de la Muntanya”.

8. Auditores de procediments i altres treballs de control financer:



Informes de seguiment del compliment del Pla de viabilitat dels serveis
municipals del Poliesportiu Municipal Bellvitge “Sergio Manzano”.
Revisió limitada del compte d‟explotació del Conveni de Serveis Integrals
d‟Atenció Domiciliaria amb l‟empresa SUARA SERVEIS SCCL.
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Auditoria de sistemes del circuit de factures, d‟acord amb l‟article 12.3 de
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‟impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
Auditoria de procediments de la gestió dels ingressos dels poliesportius
municipals gestionats mitjançant gestió directa.
Informes de control financer de la fiscalització de les nòmines.

9. Auditories previstes en els contractes de serveis:
Entitat
Revisió limitada del compte de pèrdues i guanys del
Centre municipal de Tenis de l‟Hospitalet.
Informe d‟auditoria dels comptes anuals dels Serveis
Funeraris L‟Hospitalet-Baix Llobregat S.L.
Revisions limitades del compte d‟explotació de la
concessió administrativa de l‟escola bressol Municipal
Casa dels Arbres
Revisions limitades del compte d‟explotació de la
concessió administrativa Escola bressol Municipal Casa
del Molí.
Revisions limitades del compte d‟explotació de la
concessió administrativa Escola bressol Municipal Casa
del Parc.
Revisions limitades del compte d‟explotació de la
concessió administrativa Escola bressol Municipal Casa
dels Contes
Revisions limitades del compte d‟explotació de la
concessió administrativa Escola bressol Municipal Casa
de les Flors
Revisió limitada del compte d‟explotació de la concessió
administrativa Escola bressol Municipal Casa de la
Muntanya
Auditoria dels comptes anuals de la Gestió del
Poliesportiu municipal les Planes.

Auditor
Parés Auditores (Auditores-Consultores)
S.L.
Grupo L&L Auditores Asesores FiscalesConsultores
Mazars Auditores SLP

Audiaxis Auditor SLP

Gabinete Técnico
Consultoría S.A.

de

Auditoría

y

Gabinete Técnico
Consultoría S.A.

de

Auditoría

y

Gabinete Técnico
Consultoría S.A.

de

Auditoría

y

Gabinete Técnico
Consultoría S.A.

de

Auditoría

y

HLB Bové Montero y Asociados.

10. Informes sobre control financer de verificacions de subvencions europees.


Informes de verificació sobre les actuacions de preparació, execució,
seguiment i control de les obligacions i responsabilitats de l‟ajuntament
de l‟Hospitalet, en qualitat d‟organisme intermig, davant la Comissió
Europea i la Subdirecció General de Fons Comunitaris del Ministeri
d‟Economia i Hisenda, de les actuacions incloses en l‟Eix 2 “Medi
ambient i desenvolupament sostenible” i Eix 5 “Assistència Tècnica”, del
programa operatiu Fons de Cohesió-Feder 2007/2013.



Informe de verificació del seguiment de les obligacions de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet com a organisme intermedi en el programa URBAN
GORNAL Eix-4 Programa operatiu FEDER Catalunya.

11. Certificacions auditores, emeses per auditors inscrits al Registre Oficial
d‟Auditors de Comptes del Ministerio de Economía y Hacienda, de l‟aplicació de
les subvencions atorgades per l‟ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, a
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l‟exercici 2015.
SEGON.- Els resultats dels controls financers esmentats a l‟apartat anterior,
consten al propi expedient que es tramita.
TERCER.-Traslladi‟s el present acord als Tinents d‟Alcalde de les àrees
administratives escaients, als efectes del seu coneixement i comunicació posterior
als concessionaris administratius i als perceptors de subvencions municipals.

ACORD 11.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010,
DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I
L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS
TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES
FACTURES, REFERITS AL 31.12.2016 (4RT TRIMESTRE 2016). (EXP.
4276/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple per al seu coneixement
dels informes de Tresoreria i d‟Intervenció, d‟acord amb l‟article 5 de la llei 15/2010,
de 5 de juliol, que modifica la llei 3/2004, de 29 de desembre, i l‟article 10 de la llei
25/2013, de 27 de desembre, sobre els terminis de pagament als proveïdors i la
gestió de les factures, referits al 31.12.2016 (4art trimestre 2016).
Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s‟estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l‟article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts
en la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
les que s‟està incomplint el termini.
Atès que l‟article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‟impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l‟òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics
d‟actuació respecte de les factures pendents de reconeixement de l‟obligació per les
quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al
registre de factures i no s‟ha efectuat el reconeixement de l‟obligació.
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Atès que l‟informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s‟ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal
el 22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s‟ha rebut l‟informe
al qual fa referència l‟article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre.
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l‟Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d‟Alcaldia de l‟Àrea d‟Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. És dóna per assabentat de l‟informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l‟Ajuntament
de l‟Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d‟acord amb el que disposa
l‟article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l‟anotació a l‟esmenta registre i no s‟hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l‟obligació, a 31 de desembre de
2016 (4art Trimestre 2016).
SEGON. Remetre al Departament d‟Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d‟acord amb el previst en
l‟article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l‟infome emès per la Tresoreria
General.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Està el Sr. Husillos, el Sr. Alcázar i el Sr. Graells, per tant, intentin
acotar-se.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Amb moderació. Gràcies Sra. Alcaldessa. Fer un parell de comentaris relatius als
acords número 12 i número 13, són dos acords relatius, tots dos, a les beques
menjador, pel que fa al número 12 és el tancament, és la liquidació relativa al curs
15-16, del conveni d‟aquell curs amb el Consell Comarcal, i el número 13 és un
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increment en 400.000 euros més, donat que l‟aportació inicial, doncs no era
suficient o no ha sigut suficient i s‟ha estimat oportú incrementar-ne l‟aportació a
beques menjador, per tal que al llarg del curs 16-17, doncs la totalitat de famílies
que tenint necessitat i tenint dret a la mateixa, doncs la dotació de la Generalitat no
era suficient.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Donem compte avui en el Ple de l‟aprovació per la Junta de
Govern Local, del Pla Local de Joventut 2016-2019, un pla que constitueix un
document necessari per fixar el rumb de les polítiques de joventut de la ciutat, així
com per emmarcar-les en els objectius i estratègies que es deriven del Pla Nacional
de Joventut de Catalunya, essent a més el primer Pla Local de Joventut que
s‟aprova aplicant la teoria del canvi, generant un ampli consens, un ampli anàlisi de
la situació que es vol millorar, oferint un marc comú des d‟on tots els agents que
estan implicats a les polítiques de joventut podran treballar per assolir els objectius
comuns, objectius transversals i democràtics i que anirem avaluant de manera
continua. I un pla que voldríem haver aprovat també a principis de l‟any 2016, però
que per la complexitat en l‟elaboració de la diagnosi i per la voluntat d‟implementar
un procés participatiu ampli i divers, no ha estat possible fer-ho fins al darrer mes de
l‟any passat.
Però crec sincerament que el temps d‟espera ha valgut la pena, ha valgut la pena
perquè hem pogut fer una anàlisi profunda de la realitat de les polítiques de joventut
a l'Hospitalet des de diverses mirades. Ambició crítica i constructiva, tenint en
compte la veu i les opinions de molta gent, com mai abans, en aquest Pla han
participat gairebé 900 joves a través d‟enquestes, la majoria d‟elles presencials, a
més, hem propiciat el debat a través de diversos grups de treball per fer la diagnosi
i les propostes i objectius estratègics i operatius que el conformen. En aquest àmbit
més qualitatiu han treballat 100 joves a les jornades de consellers i delegats del
2016, més 100 joves més agrupats per diverses tipologies, joves que cerquen feina,
joves que estudien, joves associats, famílies joves, etc, i gairebé 50 professionals,
molts d‟ells també joves, que treballen en l‟àmbit de la joventut de forma directa o
transversal.
Per tant, més de 1.100 persones han pres part d‟aquest Pla Local que avui portem
aquí i ¿què ens han dit durant aquest procés de reflexió? Ens han dit que creuen
que hem de potenciar més les accions de transició escola-treball, que creuen que
hem d‟actuar més en el medi obert amb noves propostes, que hem de fer un esforç
per continuar impulsant el treball transversal, que hem de continuar apostant per la
creació d‟espais joves autogestionats pels propis joves, que hem d‟intentar escorçar
al màxim la distància entre els joves i l‟administració, que volen que millorem les
instal·lacions esportives de carrer, que volen que potenciem les iniciatives juvenils
en l‟àmbit de la participació i del recolzament a les entitats juvenils i que volen que
fem polítiques que facilitin l‟accés dels joves a l‟oci cultural i esportiu a la nostra
ciutat.
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Aquest és el resum del que ens han dit i d‟això hem estret de manera col·lectiva,
dos objectius estratègics que contempla el Pla, que són: Objectiu estratègic primer,
millorar la integració i el paper actiu i corresponsable dels joves en el seu entorn
social, donant suport al processos d‟autonomia i emancipació, promovent la igualtat
d‟oportunitats; i objectiu estratègic segon, millorar la integració i la participació dels i
les joves en el seu entorn, fonamentant el seu paper actiu i corresponsable.
No m‟estendré en detallar els objectiu operatius que se‟n desprenen, perquè estan
dins del propi Pla Local, estan al document i tothom que vulgui ho pot llegir i de ben
segur alguns d‟ells sortiran en el debat, però acabo amb una reflexió, les polítiques
de joventut a la ciutat de l'Hospitalet no són cap novetat, han estat una aposta
continuada del govern municipal des de fa ja molts anys, que avui reafirmem
sumant més veus i mirades, per a l‟orientació d‟aquestes polítiques. L‟Hospitalet
sempre ha estat exemple i referent en aquest àmbit i volem que ho continuï essent,
no en va cal recordar que vam ser la primera ciutat d‟Espanya en crear una oficina
d‟emancipació juvenil, que cada any atén, de forma presencial o a través
d‟activitats, a més de 4.000 joves de la nostra ciutat.
Una xifra que es multiplica quan valorem les actuacions que realitzem directament
als instituts de secundària de l'Hospitalet, arribant a més de 5.000 joves, o les
actuacions d‟oci i cultura que programem durant tot l‟any, que ens permeten donar
resposta a 10.000 joves més, assolint un grau de cobertura en les nostres polítiques
de gairebé el 30% de la població d‟entre 12 i 35 anys. I, a més, gairebé tot amb
recursos propis, del 1.058.000 euros que dediquem a les polítiques de joventut,
només 31.000 els aporten d‟altres administracions, algunes d‟elles amb plenes
competències en aquesta matèria. Doncs bé, amb aquest Pla volem donar un pas
més en la consolidació de les polítiques de joventut a la nostra ciutat, amb l‟objectiu
que aquestes ens ajudin a assolir les transformacions necessàries per tal de tenir
una societat més justa i més igual també pels joves de l'Hospitalet. Moltes gràcies.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí, jo donaré compte de l‟acord de corresponsabilitat del protocol que l‟altre dia vam
signar l‟Alcaldessa i la Consellera d‟Educació, d‟Ensenyament, perdó, on el que
expressem és una voluntat de col·laborar totes dues administracions. Aquest pacte
té un antecedent, que és el Pacte Local per a l‟Educació, que vam tirar endavant,
doncs fa qüestió d‟un any, amb més de 100 signants i on dèiem que cadascuna de
les parts, les famílies, els centres, els professionals, l‟Ajuntament, el govern de la
Generalitat, expressaven què és el que havien de fer per a l‟educació de la ciutat.
És evident que el departament d‟Educació no hi era en aquest pacte i aleshores,
veient tot el que posàvem en el pacte, vam entrar a negociar amb el Departament o
bé ja resultats concrets de donar resposta al pacte local o bé instruments de
comissions de negociació, que ens permetin avançar en el que reivindiquem com a
ciutat.
En el pacte local, perdó, en aquest acord de corresponsabilitat, treballem tres grans
blocs, no m‟allargaré, perquè tothom pot accedir-hi, un bloc que fa referència a les
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obres, i aquí sí que abans de signar el pacte vàrem voler resultats concrets i sí que
és veritat que hem arribat a un acord amb el Departament, ara s‟estan treballant els
convenis que desenvolupin, doncs la part que ha de portar l‟Ajuntament, per tant,
era necessari un conveni, i en aquest sentit, donem resposta a tot allò que en el
pacte local, de manera immediata, perquè hi ha més necessitats i així ho diem en el
protocol, donem resposta a les set escoles que teníem en pitjor situació.
Donem resposta a les dues escoles que hi havia en barracons, l‟Ernest Lluch i el
Paco Candel, totes dues ja estan en procés d‟obres, en els tràmits lents d‟obres,
l‟Ernest Lluch ja s‟ha licitat el projecte i la direcció d‟obra, al Paco Candel estem ja
en els tràmits de cessió del solar, perquè s‟havia de cedir el solar, hi ha el
compromís del Departament de fer el projecte durant el 2017, i és tot el procés que
en un parell d‟anys o potser més, fins que no acabi ja la construcció, però són els
processos normals i habituals i que, per tant, tenim en marxa ja la construcció de
les dues escoles i, per tant, l‟acord amb el Departament.
Respecte a les cinc escoles de plans d‟urgència, a l‟acord que vàrem fer ja
arrancava i aquí ja ho vam acordar això amb el Departament, en fer ja una primera
gran actuació que és la teulada de l‟escola i del gimnàs, de l‟escola Frederic Mistral,
i ara hem acordat amb el Departament que es faran les quatre teulades durant
l‟estiu de l‟any 2017 i l‟estiu del 2018, tant de les escoles Busquets i Punset, Bernat
Metge, Joaquim Ruyra i Milagros Consarnau, d‟aquestes quatre teulades d‟escola i
gimnàs, una la pagarà l‟Ajuntament i això té un cost de 450.000 euros. El total
d‟obres que hem acordat amb el departament d‟Educació, a tirar-ho endavant en
dos, tres anys, supera els 10 milions d‟euros, per tant, això és un resultat concret.
Sí que hem de dir que hi ha un abans i un després amb l‟actual Conselleria i ho
agraïm i ho fem públic, d‟una actitud negociadora, de col·laboració, en un moment
de crisi on a tots ens agradaria que tiréssim endavant d‟altres qüestions, però hem
aconseguit desbloquejar una situació que en el mandat anterior va ser de resultat
zero, no vam aconseguir ni un ram mínim, que és una petita obra en qualsevol
escola, ara hem arrancat, a banda dels rams que es faran, 10 milions d‟euros en
aquest mandat i una mica potser més, però en execució pressupostària crec que
serà dins d‟aquest mandat.
Aquest és un bloc, l‟altre bloc és que serem l‟única ciutat, després de Barcelona,
lògicament Barcelona amb la seva carta municipal, que tindrem instruments de
negociació validats jurídicament en un conveni, que ens permetran abordar amb el
departament d‟Educació, les necessitats d‟escolarització de la ciutat, no només en
l‟educació obligatòria, com teníem fins ara, sinó també en l‟ensenyament d‟adults,
en l‟educació especial, en el batxillerat, que és fonamental, en la formació
professional, això va a banda, perquè el que hem acordat i jo crec que això és
històric, històric en el sentit que sempre s‟ha girat d‟esquena el que és treball amb
el que és educació, una taula mixta de planificació, l‟abordarem amb les direccions
general corresponents de treball i d‟educació, les necessitats de la formació
professional en aquesta ciutat, i quan dic formació professional, ho dic en sentit
ampli, tots els programes d‟acompanyament, la formació professional inicial i em
sembla que això és molt potent. I, a més a més, tindrem a la mateixa taula, els
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recursos, perquè hi ha el compromís del Departament de negociar amb nosaltres
les plantilles, el personal, etc, i això queda institucionalitzat en un conveni.
I ja per acabar, el tercer gran bloc és tot el que fa referència a la millora de resultats,
a la innovació educativa, aquesta necessitat ha tingut diferents reconeixements,
històricament aquesta ciutat ha apostat per a la renovació pedagògica i volem tenir
un exercici de corresponsabilitat amb una direcció compartida, per tot allò que és
innovació educativa, els serveis educatius, puguem fer estendre, i ja acabo, i vull fer
homenatge a la tasca de les nostres escoles amb, per exemple, l‟exemple que ha
estat publicat, que és l‟escola Joaquim Ruyra, que ha estat una escola capaç de
superar, jo no parlaria tant de miracle, com va fer un diari, però de superar
l‟adversitat, l‟adversitat de les dificultats, l‟adversitat de la complexitat, de la manca
de recursos, i obtenir un resultats similars als d‟una escola d‟elit. Per tant, jo crec
que si aconseguim que aquesta taca d‟oli de la innovació del saber fer, del saber
treballar, ho podem estendre a tota la ciutat, aconseguint que els recursos hi siguin,
però també hi sigui el saber treballar, el fer les coses bé i el millorar els resultats.
I, per tant, creiem que tenim un instrument magnífic per millorar l‟educació del
nostre país, de la nostra ciutat especialment i, per tant, sobretot celebrem aquest
exercici d‟aproximar-se, d‟anar a donar resposta a les necessitats d‟una ciutat que
malauradament en molts temps, el departament d‟Educació li va girar l‟esquena.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. A favor del punt 12 al 31, i em dono per assabentat del 32 i 33.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor del 12 al 31, i assabentada dels altres dos.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres també votarem a favor dels punts 12 i 13, al 12, com ja se‟ns ha
explicat, és la liquidació de l'ampliació de beques menjador del curs passat 15-16,
que ja vàrem aprovar, des d‟aquest grup municipal ja vam votar a favor en el seu
dia. El 13 és una ampliació de la dotació per a beques menjador per al curs 16-17,
en 400.000 euros, d'1,2 milions a 1,6 milions d'euros, per poder assumir l'increment
de sol·licituds d'aquest curs i per adjudicar les que inicialment van ser rebutjades,
ampliant unes altres que van ser concedides parcialment i que serveis socials ha
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reclamat. Només ens agradaria deixar clar que aquesta ampliació, nosaltres ja la
contemplàvem a la nostra proposta de modificacions als pressupostos, on
demanàvem l‟increment d'ajudes a famílies en atenció primària, partida en la qual
estan incloses aquestes beques menjador.
Des del punt número 14, des del 14 i fins el número 30, ens abstindrem, al 31,
també ens abstindrem i sobre el 32 ens donem per assabentades.
I en el 33 sí que ens agradaria, després de tota l‟explicació que ens ha fet el
responsable de govern, i estant molt d‟acord amb moltes de les coses que s‟han
explicat, en primer lloc volem reconèixer, des d‟aquest grup municipal, l‟esforç i el
compromís de tota la comunitat educativa de l‟Hospitalet durant aquests anys. La
lluita de mestres, famílies i alumnes de tots els centres, ha provocat sens dubte,
que les administracions s‟hagin assegut i hagin arribat a un acord que ha permès la
signatura d‟aquest protocol, d‟aquest conveni. Un acord però, que tot i reconèixer
les principals mancances de la ciutat, deixa en l‟oblit altres reivindicacions
històriques.
Ens alegra profundament que finalment, després de 6 anys en barracots, les
escoles Ernest Lluch i Paco Candel puguin tenir avui un bri d‟esperança i veure la
possibilitat d‟assolir el seu dret a tenir un edifici en condicions pels seus fills i filles.
És trist, per no dir vergonyós, que molts nens i nenes hagin passat tota la seva
escolarització en un barracot. I més vergonyós encara, quan a la mateixa ciutat, a 5
minuts d‟un dels centres, les escoles de l‟Opus Dei, que encara avui tenim a la
ciutat, amplien les seves instal·lacions amb una part també de diners de totes.
La retirada dels elements de fibrociment ha de ser també, per nosaltres, el primer
pas per a la remodelació integral de les 5 escoles del pla d‟urgència. Un primer pas
que ja va aconseguir l‟any passat l‟escola Frederic Mistral, gràcies també a la lluita
de la seva comunitat educativa.
El protocol també fa referència a la redacció del mapa de l‟educació especial a la
nostra ciutat. Aquesta és una qüestió que no es pot demorar més, doncs són moltes
les famílies que s‟han vist obligades, amb aquesta situació, a portar als seus fills i
filles fora de la ciutat, amb tot el sobreesforç que això comporta, tant físic, com
econòmic.
Cal definir urgentment les necessitats de la ciutat i construir, si cal, un nou centre
públic d‟educació especial per permetre que les famílies tornin a escolaritzar a nens
i nenes a la seva ciutat. Aquestes famílies haurien de poder participar en la
comissió encarregada de redactar aquestes necessitats.
El protocol parla de realitzar les obres RAM pendents, però no concreta les
actuacions a fer, ni el calendari d‟execució d‟aquestes. Són moltes les obres
pendents a la nostra ciutat i ens preocupa que amb l‟excusa de sempre, el no tenim
diners, recurrent, s‟acabin posposant, com ha passat amb la construcció, per
exemple del gimnàs de l‟escola Pau Sans, obra aprovada fa 10 anys ja i que encara
no s‟ha executat.
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I si parlem de reivindicacions històriques no ateses, hem d‟esmentar l‟Institut
Llobregat, no podem deixar d‟esmentar l‟Institut Llobregat, que no ha estat inclòs
explícitament en aquest protocol. Aquest centre, format per dos edificis, un
d‟Educació Secundària Obligatòria i un altre de Batxillerat i Cicles Formatius,
reclama des de fa ja massa temps, la unificació dels dos en un sol edifici.
Així doncs, valorem positivament aquest acord, però animem a les comunitats
educatives a unir-se i seguir lluitant pels seus drets, a vigilar també el compliment
dels compromisos adquirits per les dues administracions i a fer sentir la seva veu
també al carrer, si aquests compromisos no es compleixen.

Essent les 18.45 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. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata votarem a favor dels punts 12 al 31, votarem
favorablement, i ens donem per assabentats del 32 i del 33, manifestant que
respecte al Pla Local de Joventut volíem fer unes consideracions.
Respecte el Pla Local de Joventut, volem fer un petit apunt...

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Jordi, si us plau, un moment que estan sortint.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Respecte el Pla Local de Joventut, volem fer un petit apunt i és que ens preocupa
l‟escassa participació que han tingut els joves a l‟hora d‟elaborar-ho. Segons aquest
document, a l'Hospitalet a l'any 2014 hi havia 66.376 joves d‟entre 12 i 35 anys, a
l'Hospitalet, i només 873 joves han contestat l'enquesta que han elaborat per
dissenyar el pla, poc més d'un 1% dels joves de la ciutat. El document també diu
que s‟han realitzat diverses trobades amb joves i que han participat 95 persones.
Davant d‟aquestes dades creiem que podem afirmar, sense por a equivocar-nos,
que la immensa majoria de joves de l'Hospitalet no coneixen el Pla de Joventut, ni
s'han sentit interpel·lats, ni tampoc han rebut cap mena d'informació. Per tant,
creiem que hi ha greus deficiències en la promoció de la participació juvenil, que tan
important és per la nostra societat i, no cal dir-ho, per a l‟elaboració d‟aquest pla.
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A més, i en relació amb aquest aspecte, també volem donar una especial
rellevància a la moció que es va aprovar a instància nostra, on demanàvem la
creació de la Taula de Joventut al Consell de Ciutat.
I respecte del punt 33, ja s‟ha manifestat aquí tot un llistat de les obres que es
portaran a terme en un conveni de col·laboració entre la Generalitat, el govern del
Partit Demòcrata i de Junts pel Sí, i el govern de la ciutat. Estem contents en relació
a una cosa que nosaltres creiem important i que des de l'Hospitalet sempre hem
defensat el Partit Demòcrata defensarà i sempre defensarà, doncs amb totes
aquelles coses, posar les coses sobre la taula per negociar. Esperem que aquestes
coses que hem aconseguit no siguin les úniques, ni les últimes, perquè si no
haurem aconseguit un gran pas, però ens aturaríem.
Creiem que des d‟aquesta col·laboració, des d‟aquesta taula de negociació que hi
ha a l'Hospitalet, no només pel tema de l‟educació, sinó per d‟altres tantes coses,
segueixi havent, diguéssim, aquest treball en profunditat, que fa que al final
d‟alguna manera valorem també la feina que es fa des dels diferents governs.
Entenem que ha hagut una situació de crisi econòmica en aquests darrers anys i,
malgrat que aquesta situació, no podrem dir mai que s‟ha solventat, en tot cas
podem dir que, amb la boca petita, que tenim una lleugera estabilitat i, per tant, una
mica de continuïtat amb una sèrie de coses, doncs poder seguir treballant per
aconseguir i per assolir allò que una ciutat com l'Hospitalet necessita.
Celebrem aquest acord, celebrem que no pot ser, o sigui, no pot ser no quedar-se
amb això aturat i que seguim treballant, doncs al final pel que estem aquí, treballar
conjuntament per donar la millor cobertura possible als nostre ciutadans i tenir, en
aquest cas, les millors instal·lacions possibles per a la comunitat educativa.
Essent les 18.49 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, sobre el posicionament de vot, votarem a favor del 12 al 31 i ens donem per
assabentats de la resta de punts.
Sobre el tema del Pla de Joventut, doncs manifestar la nostra satisfacció d‟aquest
Pla Local de Joventut, un Pla Local, i ara em fico el barret de Diputació de
Barcelona, doncs hem donat suport des de l‟àrea d‟Igualtat i Ciutadania, i
concretament des de l‟Oficina del Pla Jove, un suport que no donem únicament a
nivell de l'Hospitalet, sinó que aquesta mateixa metodologia la apliquem a diferents
ajuntaments de la demarcació de Barcelona, de diferents colors polítics. I és una
eina, doncs aquest Pla de Joventut que a partir d‟una diagnosi concreta, es
coneixen a fons les problemàtiques dels nostres joves i els punts forts i els punts
febles de les polítiques de joventut a les diferents ciutats i, en aquest cas, a nivell de
l'Hospitalet.
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Per tant, doncs aquest Pla de Joventut per a nosaltres és una eina positiva, que ha
de donar resposta, des de l‟àmbit municipal, a les diferents problemàtiques que
pateixen els joves de la nostra ciutat, els més de 60.000 joves de l'Hospitalet, i
nosaltres, des d‟Esquerra Republicana de Catalunya, doncs farem un seguiment
exhaustiu d‟aquest compliment d‟aquestes diferents accions que té el Pla Local de
Joventut.
I sobre el punt 33, sobre el protocol de col·laboració d‟educació, entre el
departament d‟Ensenyament i l‟Ajuntament de l'Hospitalet, doncs valorar-ho també
molt positivament, és a dir, a finals del 2016, més de 100 entitats de la comunitat
educativa, sindicats, partits, teixit associatiu divers de l'Hospitalet, van signar un
pacte per a l‟educació. Un pacte per a l‟educació en el qual totes les institucions ens
posàvem, doncs diversos deures per tal de millorar l‟educació a la nostra ciutat.
Avui, fruit d‟aquest pacte d‟educació, tenim el primer element concret, que és
aquest conveni que se signa entre l‟Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, per
posar fil a l‟agulla a les deficiències que pateix la nostra ciutat en matèria educativa,
i també demostra, doncs que s‟ha obert una nova etapa de relació amb l‟Ajuntament
de l'Hospitalet, una etapa de buscar el consens, de buscar el diàleg, per fer front a
aquests reptes educatius que pateix la nostra ciutat.
I satisfacció, doncs també perquè es posi en marxa el projecte per fer realitat
l‟Ernest Lluch i també la redacció del projecte de l‟edifici de l‟escola Paco Candel,
així com també el Pla integral de reforma dels edificis del pla d‟urgència, entre
d‟altres mesures que molt bé comentava el regidor d‟educació de l'Hospitalet.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Votaríamos a favor de todos los puntos y daríamos cuenta de los dos
siguientes, 32, 33. En el 32, pues también nos manifestamos positivamente que
hayan aprobado este Plan de Juventud, que este Plan de Juventud haya contado
con una participación ejemplar, como nos ha indicado antes el regidor.
Lamentamos, eso sí, que los grupos políticos no hayamos podido participar de este
Plan y nos lo traigan ya aprobado por Junta de Gobierno. No obstante, pues lo
seguiremos, seguiremos su desarrollo y haremos las aportaciones en Pleno que
consideremos mejores para acabar de completarlo.
Respecto al 33, también nos tenemos que felicitar porque por fin la Generalitat,
pues se ha hecho cargo un poco de la situación de dejadez y precariedad que
teníamos en la ciudad, respecto sobre todo a las deficiencias en materia de
edificios, aparte de otros temas educativos. Estaremos, porque esto no deja de ser
más que una declaración de intenciones y de buena voluntad, estaremos vigilantes
y de cerca, para que esto se concrete y se cumpla presupuestariamente. Sobre
todo nos tiene más preocupados el tema de la escuela Paco Candel, porque han
sido más reticentes a la hora de dar una fecha definitiva de puesta en marcha del
proyecto y esperemos que esto no…sobre todo para lo que es la escuela Paco
Candel, no quede sólo en eso, en un mero proyecto y se concrete pronto el edificio.
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Por ello, lo seguiremos y seguiremos de cerca la evolución de todo y la ejecución
de todos los proyectos.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo faré el posicionament sobre el punt 12 i 13, votarem favorablement els dos
punts. Sobre l‟acord número 13, votem a favor ja que estem parlant d‟una ampliació
de l‟aportació econòmica a les beques menjador. Una aportació que no soluciona
els problemes que suposa la manca de pressupost per part de la Generalitat en
aquest àmbit i que comporta un problema per a les famílies a l‟hora d‟assumir
aquesta despesa.
Volem posar de relleu la situació actual en la que es donen més beques menjador,
però de menor quantitat, i el límit que hi ha de 6,20 euros que no cobreix plenament
el cost del servei per a les famílies, i aquesta limitació en que la major part dels
ajuts no són del 100%, fa que les famílies hagin d‟assumir un part del cost del
menjador amb les dificultats que això suposa per a les famílies i també per a
l‟Ajuntament que ha d‟assumir situacions de risc que es donen.
El mateix informe tècnic ja ens presenta a l‟expedient, també posa de manifest
aquestes dificultats a l‟hora de cobrir totes les necessitats dels infants en situació de
risc social, donada aquesta manca de recursos per part de la Generalitat, així com
l‟assumpció que fa l‟ajuntament de les despeses en els casos d‟alt risc, de nens que
estan en situació d‟alt risc, ja que quan hi ha incidències la resolució per part del
Consell Comarcal és molt lenta, s‟endarrereix molt, i és l‟Ajuntament qui ha de
cobrir aquesta despesa per no deixar sense cobertura als infants, perquè si no
estarien mancats de drets, no podrien fer servir aquest servei.
Per tot això, nosaltres sí que reclamem, com ja hem fet abans, la gestió directa
d‟aquestes beques menjador, com ja sabeu l‟equip de govern, com hem fet en
d‟altres ocasions i com es fa a d‟altres municipis, considerem que, per la manca de
pressupost que dóna la Generalitat a les beques menjador, no entenem la
justificació per fer aquest traspàs al Consell Comarcal, considerem que com
finalment l‟aportació és tota de l‟Ajuntament, seria més eficient i tindria menys
problemes burocràtics i menys endarreriments si es fes des de l‟Ajuntament
directament.
En tot cas, votem a favor els dos acords.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, votarem a favor del 14 al 31. Respecte del 32, considerem que és una
oportunitat perduda per poder donar veu als joves de la ciutat i de les entitats de
joves de la ciutat, que fa anys que hi treballen. Ens hagués agradat participar en
aquest procés de construcció conjunta, tal i com vam demanar en aquest Ple, en un
prec, i vam rebre la resposta de l‟equip de govern que es donaven per assabentats,
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a més de poder obrir un debat sobre els equipaments juvenils, tipus d‟oci que
s‟ofereix, cóm fomentem l‟autogestió de joves i també poder fer propostes. És una
oportunitat de fer un pas més gran en les polítiques de joventut, creiem que més
que un donar compte, hauria de ser un debat més extern en la participació, sobretot
dels joves conjuntament amb tota la ciutat.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Falta, crec que el punt 33 només, sí, en el 33 ens donem per assabentats, però
volem fer algun comentari també. Valorem molt positivament aquest conveni signat
amb la Generalitat, ja que ha recollit les demandes de famílies, de les AMPAS,
AFAS i del moviment de la Xarxa Groga que reivindica els temes educatius a la
nostra ciutat.
Es recullen acords molt concrets, com poden ser els nous cicles formatius de la
modalitat dual, itineraris formatius específics per l‟Estel Can Bori i, bé, les dos noves
unitats de suport a l‟educació especial al municipi, que són mesures molt
importants, i d‟altes que no estan tan concretades, però que sí estan en estudi i
esperem que es portin a terme, com poden ser la creació de les escoles, la redacció
del mapa d‟educació especial, tot això.
Nosaltres valorem molt positivament, el que esperem és que es portin a terme tots
aquests acords, perquè com ja diu l‟acord quart i com diuen normalment tots
aquests convenis, està a disposició del pressupost, que hi hagi disponibilitat
pressupostària, que és sempre el problema i esperem que això no sigui un
inconvenient per tal de poder assolir totes aquestes millores que necessita
l‟educació a la nostra ciutat. Ens felicitem per l‟acord i estarem vigilants que tot es
porti a terme.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Abans de passar la paraula a Ciutadans, pediría por favor un poquito de
silencio, porque nos queda ya poquito para que puedan intervenir, pero es que hay
mucho ruido constantemente y no nos escuchamos. Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. En el punto número 12 estamos de acuerdo, en el
13, 14, 15, 16, estamos de acuerdo en toda la última parte que se ha dicho aquí, si
bien quisiera hacer un referente.
Mire, Sr. Brinquis, aquí en el 12 habla de becas comedor, ustedes tienen una
costumbre que, sinceramente, a mi ya empieza a molestarme, porque que ustedes
saquen las becas comedor como un comodín siempre, cuando se les aprieta con
cualquier historia en materia impositiva y tal, cuando yo digo que el IBI es muy alto,
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no hacía referencia yo a que…yo sé perfectamente que no se puede utilizar para
inversiones, sabemos, por lo tanto, no lo aclare usted más, y siempre sacan
ustedes, cada vez que les apretamos un poco, salen con las becas comodín,
estaría bueno que a estas alturas, perdón, con las becas comedor como comodín,
lo sacan ahí como comodín, intentando salvarse ya la conciencia como que mire, es
que hacemos esto, estaría bueno en esta ciudad que no se hiciera y que
permitiéramos que gente que vive en nuestra ciudad, personas, ciudadanos,
pasaran hambre o no pudieran comer una vez al día o las veces que fuera en el
colegio, estaría bueno. Por eso, no lo saquen más, porque ya da, de verdad que da
pena, eso se da por obvio, se da por hecho, todos tenemos conciencia aquí, todos,
de que eso no puede pasar en esta ciudad. Por lo tanto, no lo saquen más como un
elemento salvador, que no salva a nadie, porque eso, nuestras conciencias ya no
nos permiten a nosotros no hacer eso, hay que hacer ese esfuerzo y si cabe más,
para eso cuenten siempre con Ciudadanos, ni un niño en esta ciudad, sin estar
alimentado como Dios manda, mientras lo podamos remediar la administración
municipal.
Por otro lado, ahora le voy a pasar la palabra para la 32 y la 33, al Sr. Jesús
Amadeo.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Me gustaría hablar, sí ¿se me oye? Me gustaría hablar del Plan
de Juventud para Hospitalet que ustedes nos presentan hoy. En primer lugar,
comentaba usted que es un Plan representativo, en el que han participado
muchísimos jóvenes, yo no sé si que participe el 1,2% de los jóvenes de esta
ciudad, lo considera usted representativo, yo diría que no y no hay que ser un lince
tampoco, para saber que no es muy representativo.
Es un Pla de Juventud que, como su modelo de ciudad, este que nos están
intentando inculcar, no está enfocado realmente en solucionar los problemas de los
jóvenes y quiero recordar que actualmente en Hospitalet vivimos, que yo también
me considero joven, 70.000 jóvenes. Somos 70.000 jóvenes que tenemos
inquietudes, tenemos proyectos, tenemos ilusiones y tenemos compromiso para
llevarlos a cabo. Pero es que vemos que ese compromiso que nosotros los jóvenes
sí tenemos, ustedes no lo tienen, y el Plan de Juventud que nos presentan aquí es
un claro ejemplo de ello ¿por qué?
Porqué qué nos piden los jóvenes, nos piden espacios para realizar sus proyectos y
compartir sus inquietudes también con otros jóvenes, y ustedes eso no lo priorizan.
Nos piden más personal también, para atender sus necesidades y que sientan de
verdad que el Ayuntamiento es un motor hacia los jóvenes y no es un obstáculo, y
esto tampoco lo priorizan. Nos piden también mayor comunicación y que puedan
disponer de las herramientas necesarias para cumplir sus planes de futuro en la
ciudad, y esto ustedes tampoco lo priorizan. Nos piden algo tan sencillo como más
claridad para encontrar esas herramientas en nuestra web municipal, o sea,
imagínense, si un joven de nuestra ciudad, que se ha criado en plena era digital, no
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es capaz de encontrar información en nuestra web, no será por su falta de
capacidad, será por su falta de transparencia.
Señores del gobierno, las políticas de juventud requieren recursos para satisfacer
todas estas necesidades que anteriormente acabo de comentar, pero ustedes,
como hemos visto en el debate y ahora también les mostraré, destinan esos
recursos en otras cuestiones. Miren, este Plan de Juventud tiene pensado destinar
un millón de euros al año en políticas de juventud, un millón de euros al año para
70.000 jóvenes, es decir, tocamos a 14 euros al año por cada joven, no hace falta
decir mucho más de la estadística. Y mientras, y esto no puede faltar, sigue su
derroche en otras cuestiones, por ejemplo, ya lo hemos visto aquí, adecuar el
espacio para el Cirque du Soleil, 1.250.000 euros al año, tienen pensado gastar
más en adecuar este espacio para una empresa privada, que en políticas de
juventud durante todo un año, durante todo un año, tienen pensado gastar 2,4
millones de euros también en urbanizar la calle Leonardo da Vinci, en el barrio de
San Josep ¿para generar equipamientos para los jóvenes? Podría ser esto, no,
para construir viviendas de protección oficial, unas viviendas que están costando
actualmente más de 240.000 euros. Si ustedes creen que los jóvenes de Hospitalet
pueden acceder a una vivienda de 240.000 euros, es que ustedes pisan poco la
calle y la realidad.
He comentado dos proyectos… no se rían, por favor, un respeto. He comentado
dos proyectos, pero les podría comentar muchos más, entre los dos proyectos que
acabo de…no se rían mucho, porque entre los dos proyectos suman tres millones y
medio, lo que nos vamos a gastar en políticas de juventud en los tres años, así que
menos risas. Y quedaría muy, muy claro, también quería decir, campo de beisbol,
cuatro millones de euros, señores, sí, lo han dicho ustedes, cuatro millones de
euros tienen pensados destinar a un campo de beisbol, políticas de juventud, tres
millones de euros en tres años. Ustedes sabrán las prioridades, los ciudadanos que
nos están escuchando aquí ya lo ven y ya lo ven con datos, allá cada uno con su
conciencia y sus prioridades para los jóvenes.
Y como les decía, es un modelo que no tiene en cuenta las necesidades de los
jóvenes, porque ustedes en lugar de tener un verdadero plan de futuro, ser un
verdadero motor de impulso de la juventud y facilitar las condiciones para que
podamos acceder a la vivienda, estamos pendientes de recalificar, de urbanizar, de
construir pisos y, bueno, en definitiva, el modelo del tocho que están generando
actualmente con estos tipos de proyectos, que están dejando a muchos jóvenes de
la ciudad fuera de ese sistema.
Y, por otra parte, una cuestión que también nos preocupa muchísimo, es una de las
percepciones que actualmente también tenemos en Hospitalet, y la percepción que
tenemos muchísimos, es que ustedes tienen una red clientelar montada, regada
con dinero público, para satisfacer sus intereses partidistas. Dentro de esta red
clientelar, afortunadamente no están todas las entidades de nuestra ciudad, pero la
sensación y los comentarios de nuestros vecinos afirman que un buen número de
entidades sí forman parte de esa red clientelar que ustedes están tejiendo y
regando permanentemente con dinero público.
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Pero lo más grave de todo esto es que lo dicen hasta los técnicos, no lo dice
Ciudadanos, no lo dicen los ciudadanos a pie de calle, lo dicen hasta los propios
técnicos, que está recogido en el informe, Sr. Cristian Alcázar, Sra. Núria Marín, se
lo voy a leer textualmente, dentro de los puntos débiles de las políticas de juventud,
nos comentan los técnicos lo siguiente: “Un punto que se destaca gira en torno a la
vinculación entre el Ayuntamiento y las asociaciones. En este sentido, se comenta
que no hay voluntad por parte del Consistorio, a la hora de intentar acercarse a las
entidades que no son políticamente afines al gobierno municipal, siempre se
organizan actividades conjuntas con aquellas más cercanas a nivel político”. Los
propios técnicos afirman que existen entidades afines al gobierno municipal, no lo
dice Ciudadanos, está recogido en el informe.
Red clientelar, señores, en toda regla, utilización del dinero público para satisfacer
sus intereses partidistas, esto sí que es una vergüenza, Sr. Cristian Alcázar. Y no
sé cómo a ustedes, de verdad, no se les cae, se les debería caer un poquito la cara
de vergüenza, cuando los técnicos, los técnicos, no Ciudadanos, no los vecinos,
que también lo piensan, pero son los propios técnicos los que acaban diciendo esto.
Y simplemente no se les cae la cara de vergüenza, por un simple motivo, pues
porque siguen en la silla de gobierno, siguen teniendo ustedes la llave de la caja,
hacen y deshacen a su antojo, como usted quiere, claro, aquí tenemos la red
clientelar que tenemos montada actualmente.
Ahora que yo les digo una cosa, y sobre todo a los 70.000 jóvenes de nuestra
ciudad, y es que además creo que más pronto que tarde tendremos un gobierno
que sí que priorice de verdad a los jóvenes, un futuro gobierno que sepa impulsar
políticas de juventud que solucionen problemas y ayuden a los jóvenes a realizar
sus proyectos vitales, aquí, en Hospitalet, que no se tengan que ir fuera, en esto
hay que priorizar. Un futuro gobierno que dedique espacios públicos a la juventud y
no se dedique a construir viviendas de 240.000 o 250.000 euros, que ya queda
claro que fomentar el acceso a la vivienda de 250.000 euros, no es que sea muy
accesible, no lo digo yo, lo dicen los propios jóvenes. Y, en definitiva, un gobierno
que aporte soluciones y les ayude a emprender, les ayude a formarse, les ayude a
acceder a una vivienda, si ustedes quisieran, priorizarían de verdad en los jóvenes,
porque ya hemos visto que recursos hay y dinero hay, pero a ustedes les falta la
voluntad política de apostar realmente por los jóvenes.
Miren, como decía una frase, quiero acabar con Aristóteles que decía: “Adquirir
desde jóvenes tales o cuales hábitos, no tiene poca importancia, tiene una
importancia absoluta”. Si ustedes cambian su modelo de ciudad y de políticas de
juventud, de verdad que podrán contar con nosotros, pero si siguen igual, no
cuenten con nosotros. Muchas gracias.
Y respecto al protocolo, respecto al protocolo que se dice aquí que ha firmado el
gobierno de la ciudad, el Ayuntamiento de Hospitalet, con el departamento de
Educación, algunos partidos y ustedes mismos decían que estaban satisfechos,
que es algo positivo, y yo les diría que yo estoy satisfecho en el momento en que
las dos escuelas que tenemos en barracones estén construidas. En el momento en
el que los colegios que tenemos con los tejados de uralita y que necesitan reformas
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integrales, estén construidos. Ciudadanos, en ese momento, estaremos
satisfechos, hasta entonces tendremos que ser precavidos, no podemos lanzar las
campanas al vuelo.
Miren, el 21 de septiembre de 2016, los puntos que aquí se firman hoy, mes de
febrero, ya estaban firmados, ya se decían, y qué hemos firmado, yo si quiere se lo
leo, qué hemos firmado. Primero, el departamento de Ensenyament y el
Ayuntamiento de Hospitalet acuerdan estudiar la creación de zonas educativas,
acuerdan estudiar la situación de la educación especial, acuerdan estudiar la
planificación y la educación especial y el bachillerato, acuerdan estudiar la
priorización de recursos destinados a escuelas de alta complejidad, acuerdan
estudiar la planificación de futuras necesidades de escolarización, acuerdan llevar a
término un plan para impulsar la construcción de edificios necesarios para la
ciudad, acuerdan llevar a término un plan que permita abordar la reforma de los
edificios que usted comentaba anteriormente, acuerdan llevar a término otro plan,
para llevar a cabo los edificios de la escuela Ernest Lluch y Paco Candel.
Entonces nosotros le preguntamos, dónde están las fechas, cuándo se van a hacer,
soluciones concretas, que esto es lo que quieren los ciudadanos, por favor, yo
pediría realizar menos fotos para presentar convenios y planes, que está muy bien
y estamos a favor y así lo hemos peleado también en el Parlament, pero de verdad,
estemos satisfechos, se lo digo con toda la sinceridad, estemos satisfechos cuando
las reformas que necesitamos ya estén hechas y cuando los dos colegios que
tenemos en barracones ya estén hechos y cuando las reformas que tenemos que
realizar ya estén hechas. Hace 10 años que se licitó el gimnasio de la escuela Pau
San ¿alguien sabe algo? ¿se dice en el propio plan? Tampoco se dice en el propio
plan. Por lo tanto, yo les pediría cautela, yo les pediría que aprieten lo que puedan,
que cuenten con nosotros para estas reformas educativas, pero que de verdad que
nosotros estaremos satisfechos en el momento en que las necesidades de nuestros
niños de Hospitalet estén cubiertas, hasta entonces, habrá que seguir trabajando y
habrá que seguir peleando. Muchas gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gracias Alcaldesa. Empiezo por el final, porque al final el Sr. Jesús Martín, pues
ha hecho seguramente una intervención más completa al respecto del Plan Local
de Juventud, y me gustaría contestar algunas cuestiones.
Mire, Sr. Martín ¿sabe lo que es una vergüenza? Lo que es una vergüenza es la
falta de rigor y los argumentos falaces que ustedes utilizan en este Pleno de
manera continua. Si usted que es concejal de este Ayuntamiento, no sabe que lo
que se gasta en gasto ordinario, no se puede gastar en inversión, y lo que se gasta
en inversión no se gasta en ordinario, es que le falta, es que a usted le falta un
mínimo de conocimiento de cómo funcionan las finanzas municipales, el mínimo
conocimiento que se le pediría a cualquier regidor que esté sentado aquí. Por tanto,
empiece por saber que con lo que se hace en inversión de construcción de
instalaciones deportivas o de otro tipo, no se pueden pagar becas, es decir, son
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partidas totalmente diferentes, y además el crecimiento del gasto ordinario, el
Ayuntamiento lo tiene limitado por las diferentes leyes, por la regla de gasto, por la
Ley de estabilidad. Eso debería usted saberlo antes de hacer según qué
afirmaciones.
Luego habla de las inversiones, como si las inversiones, no sé, las fuera a disfrutar
mi abuelo, es decir, las instalaciones deportivas que usted pone las cifras, que no
sé de dónde las saca, al respecto de lo que van a costar, quién las disfruta, quién
las disfruta si no mayoritariamente gente joven de esta ciudad. Los campos de
fútbol de esta ciudad de qué están llenos, de gente joven, el campo de beisbol y de
fútbol americano que se va a hacer, quién lo va a disfrutar, especialmente gente
joven. Por tanto, son políticas de inversión dirigidas también a mejorar las
condiciones para la gente joven y si usted eso no lo entiende, pues tiene un
problema, mire, oiga, pero esa es una realidad muy palpable.
A partir de ahí, oiga, ya está bien de esta cancioncilla de la red clientelar, está muy
bien, esto está muy bien, esto queda muy bien en los titulares, esto queda muy bien
para hacer demagogia, si ustedes consideran que este gobierno está mal utilizando
dinero público, para financiar no sé qué red clientelar, se van ustedes al juzgado y
lo denuncian, y si no, dejen de decir sandeces y dejen de decir cosas que son
falsas. Este gobierno ha apoyado históricamente a las entidades de esta ciudad por
la gran labor social que han hecho para que esta ciudad crezca, y lo va a seguir
haciendo les guste a ustedes o no les guste, o les guste unas veces o no les guste
otras. Por lo tanto, si ustedes tienen alguna sospecha de ese tipo, se van al
juzgado, lo denuncian, y que el juez diga si se están malversando fondos públicos
en hacer…pues háganlo, pero háganlo ya, no nos perdonen la vida más, no nos
perdonen más la vida, vayan al juzgado y hagan lo que consideren, pero no nos
perdonen la vida y vengan aquí haciendo afirmaciones que son totalmente falsas.
A partir de ahí, alguna cuestión más que usted hacía, incremento del presupuesto
en juventud, en tres años 400.000 euros, a usted le puede parecer mucho, le puede
parecer poco, pero es lo que puede hacer el Ayuntamiento en base a las
limitaciones que tiene. ¿Es representativo o no es representativo? Es un debate
que ha surgido por parte de varios portavoces, mire, yo creo que es más
representativo que a lo mejor algunas encuestas que se hacen en este país y que
nos hacen pensar a todos que va a ganar no sé qué partido o que estamos todos a
favor de la independencia o no, que encuestan a menos gente que las que hemos
hecho en este Plan Local de Juventud, con lo cual ¿es representativo? Sí que lo es,
es representativo y ha tenido en cuenta la voz de más de 1.000 jóvenes de esta
ciudad, y de profesionales que trabajan con la gente joven de esta ciudad, con lo
cual, yo tengo toda la tranquilidad de que se ha hecho un proceso más participativo,
como nunca antes se había hecho.
A partir de ahí, agradezco los comentarios positivos al respecto de las concreciones
del Plan, evidentemente nos gustará compartir cómo se va desarrollando ese Plan
en el futuro, agradecemos la colaboración, hacía referencia el Sr. Toni García, a la
Diputación de Barcelona, para hacer este Plan y, evidentemente, nuestra voluntad
es seguir sumando en ese sentido. Es verdad que no ha habido un proceso de
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participación específica para los grupos políticos, es cierto, hemos dado un paso,
hemos pasado de hacer el Plan totalmente internamente a sacarlo a la calle, bueno,
en el futuro, a quien le toque, pues puede hacer ese paso de incentivar la
participación de los grupos políticos. Pero creo que es un Plan, como decía, que
responde a las expectativas que tienen la mayoría de los jóvenes o por lo menos
así lo consideramos desde el gobierno y así lo consideran las entidades, personas,
colectivos, que han participado en él.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, molt breument. Un par de comentarios, en fin, principalmente al Sr. Giménez,
Sra. Carballeira, los comentarios que ustedes hacían es que tiene mucho que ver
también con la complejidad del propio sistema de becas, y además recordar que en
la convocatoria de becas de la Generalitat, del curso todavía vigente, cambió el
baremo, con lo cual eso, pues ha hecho alterar el sistema, digamos, establecido y,
en fin, pues incidir en esa alta complejidad del sistema.
Y, Sr. García, un par de comentarios a lo que usted llama el cuento de las becas
comedor, esto lo ha dicho hace un rato, antes de que se desdiga, literalmente ha
dicho usted, el cuento de las becas comedor o las becas comodín, esto no es una
partida de póker, cada vez que usted hable del IBI, el gobierno de esta ciudad le
responderá con toda la inversión que hace en materia social, incluyendo también
las becas comedor. Nada más.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí, jo coincideixo...perquè jo crec que aquest és un projecte comú, tots fem la
nostra feina, a l‟hora d‟apretar, d‟apretar al govern, d‟ajudar-nos a apretar al govern
de la Generalitat en aquest pacte local no? I jo em quedo amb dos missatges que
comparteixo plenament. Un, això no ha acabat aquí, hi ha moltes més coses a fer i,
per tant, tenim els instruments, quan tinguem els convenis, tal i com he dit al
principi, hi ha a qui li costa entendre que estem parlant d‟una cessió de
competències i que això no és un pacte polític que el signes ràpidament, això
requereix d‟informes jurídics, tràmits jurídics, perquè el Departament ens traspassa
competències i, per tant, en el protocol, jurídicament, no poden ser taxatius, l‟acord
polític ja existeix i queda reflectit en aquest protocol. Per cert, l‟acord se signa ara,
mai havia hagut, havia hagut una declaració d‟intencions, aquí sí que hi ha un
acord.
Per tant, ja he dit que s‟ha de desenvolupar en convenis, els convenis triguen el seu
temps, però l‟acord ja el tenim, d‟acord? Aleshores, hem d‟estar amatents, hem de
veure cóm es desenvolupen aquests convenis, el d‟obres ja el tenim, demanaven
dates, ja les he dit, aquest estiu i el que ve es farà tot això, l‟Ernest Lluch ja està en
marxa, al Paco Candel el projecte al 2018, 2017, durant el 2017 i, per tant ¿quines
més dates volen? Hi ha un conveni que ja està en els serveis jurídics d‟uns i d‟uns
altres, això és molt farragós, la LRSAL, per cert, no ens ajuda gens, aquesta Llei,
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Decret que va aprovar de..., Llei, Llei, perdó, que va aprovar el Partit Popular i que
ens limita moltíssim el nostre àmbit competencial, i això no ajuda gens en el tràmit
jurídic. I, evidentment, hi ha un altre element que jo comparteixo, i és que compta
que els acords es respectin, nosaltres no fem cap anàlisi triomfalista, pensem que
haurem d‟estar molt amatents i jo crec que si ens mantenim units, com a ciutat, a
l‟hora de allò que està escrit es respecti, ho aconseguirem.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, Sr. Cristian Alcázar, jo quan he parlat del...vull fer dues consideracions, una, em
sembla positiu, potser no ho he dit i vull reconèixer que no ho he dit, el pacte com a
positiu, l‟únic que he dit que he de fer un petit apunt en què jo sempre dic que totes
les participacions que hi ha són bones, perquè al final la gent que participa, o sigui,
qui vol participa. El que penso és que el conjunt de la joventut que hi ha en aquesta
ciutat, ens ha de fer valorar i pensar que en un procés participatiu, creiem que ha
participat poca gent i, és més, no és una crítica destructiva, sinó que és un element
de repensar, no només per aquest tema, sinó per molts temes que puguem
plantejar en aquesta participació, que hem de buscar mecanismes i dels que
segurament som responsables tots, no només un equip de govern, sinó tota la
societat en general, d‟aconseguir i assolir que els nivells de participació, en aquesta
i en tantes altres coses, siguin molt més gran, perquè li puguem donar millor valor a
les coses que consensuem a través d‟aquesta participació.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, volvemos otra vez a lo mismo, es que usted ha entendido mal lo que le he
dicho, yo le digo que sacan el comodín de las becas comedor, como si fuera el
ángel de la guarda de ustedes. Que estamos de acuerdo en eso, pero que no
confundimos nosotros dónde se tiene que invertir o no, estamos diciendo cosas
distintas, usted contesta sin ver a lo que yo me refería.
En cualquier caso, Sr. Cristian Alcázar, mire, es que se trata de prioridades,
nosotros no estamos diciendo aquí cuestiones, es que son modelos, entonces,
cuando dicen participación, pues mire, participación, nosotros tenemos una manera
de ver la participación, ustedes tienen otra. Y en cuanto se habla de red clientelar,
hombre, es archiconocido en esta ciudad, que durante 40 años ustedes han estado
tejiendo una red clientelar, si no hay más que ver la gente que va a los sitios, la
mayoría tiene el carnet socialista y casi lo llevan en la boca. Pero en cualquier caso,
están también…es legítimo, también tienen derecho a opinar, no por eso hay que
excluirlos, pero hay red clientelar, pero mucha.
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Y mire, prioridades, por ejemplo, un campo de beisbol, me parece bien, pero es que
tenemos uno, no hay porque gastar ese dineral cuando hay otras cuestiones que
son importantes, son importantes para nosotros, quizás más importantes que para
ustedes. Pero ya le he dicho muchas veces que ustedes tienen la posibilidad de
llevar a efecto las acciones del gobierno, para eso son gobierno, nosotros somos
oposición, y no les sepa mal que nosotros hagamos oposición, para eso nos han
puesto, para que ustedes tengan un cierto control, porque es así, fíjese, intentan
paniaguar votos para no perder, imagínese si fueran con rodillo y con todo lo que
tienen ahí, nada, lamentable. Lamentable que no admitan ustedes que haya
oposición y que hay que respetar a la oposición también y que está para criticar y
para controlar al gobierno, es una labor democrática que tenemos que hacer, no se
enfade porque le hagamos oposición, y seguramente en algunas coincidiremos y en
otras no, y donde no coincidamos tendremos que decir nuestro modelo y ustedes el
de ustedes.
Miren, en cuanto a lo otro, claro que nos congratulamos de que haya un convenio,
pero es que el convenio es una declaración de intenciones y estamos festejándolo
como si fuera algo ya que se da por hecho. Es que dice, estudiar tal, estudiar cual,
estudiar lo otro, estudiar, oiga, han puesto ustedes a toda la ciudad a estudiar, pero
concreto no hay nada, no hay nada, habrá que ver si es bueno o malo ¿hay
partidas presupuestarias?¿tenemos algo en concreto? No. Es verdad que más vale
eso que nada, es un paso adelante y también nos congratulamos, pero tenemos
que criticar que no hay que tampoco ahora hacer aquí un gran elogio del gran
convenio, cuando en definitiva está por ver si se cumple, si se aprueba, si todo lo
que hay que hacer, porque eso lleva un proceso muy largo, se concreta, no vaya a
ser que muchas cosas se queden en el camino. Y, sobretodo, dónde está el dinero,
las partidas presupuestarias, todo eso cuando se concrete, podemos empezar a dar
saltos de alegría, pero de entrada es lógico que tengamos serias dudas, porque el
gato escaldado del agua fría huye, y ya hemos visto muchas veces lo que pasa con
estos proyectos, que se quedan en el camino. Y eso es lo que quería decir Jesús,
en cualquier caso, si queda tiempo, Jesús si quieres decir algo, te cedo la palabra.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí, muy rápidamente, Sr. Cristian Alcázar, usted decía que yo no sé mirar los
números, yo le recomendaría a usted que se leyera los informes y el informe dice
claramente: no hay voluntad por parte del Consistorio a la hora de intentar
acercarse a las entidades que no son políticamente afines al gobierno municipal,
siempre se organizan actividades conjuntas con aquellas más próximas a nivel
político. Y eso no lo digo yo, lo dicen los técnicos.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, Sr. Jesús Martín, usted coge el rábano por las hojas, usted se aferra a un
comentario en un grupo de discusión de los diez que hubo, por parte de algún
técnico o alguna técnica, y usted de eso, eso lo eleva a la categoría de que es

…/…

133

realmente la orientación que tiene el gobierno de trabajar sólo... Oiga, si usted está
contento así, pues encantado, si usted hace ese análisis tan simple, tan simple y
tan simplista, del diagnóstico que hay en un documento del Plan Local de Juventud,
es su problema, yo no voy a perder el tiempo en rebatírselo, porque creo que no
sirve para nada.
A partir de ahí, insisto, a mi no me enfada que la oposición diga lo que tenga que
decir, a mí lo que me parece poco constructivo es que la oposición venga aquí, con
esa falta de rigor a hacer afirmaciones que no son ciertas, es decir, es que usted
vuelve a caer en el mismo error que su compañero, usted vuelve a mezclar el gasto
ordinario con el gasto por inversiones y ese es su problema, oiga, si ustedes
quieren engañar a la gente, mezclándolo todo, pues oiga, es su opción, síganlo
haciendo, no pasa nada.
Y vuelvo a decirle, Sr. García, el tema de la red clientelar, ya se lo dije en otro
Pleno, oiga, usted ha sido presidente de una entidad de esta ciudad, la más
subvencionada de la historia de la ciudad de Hospitalet, y usted creo que en ese
momento era militante del Partido Socialista. ¿Lo hacíamos para tener una red
clientelar con usted o lo hacíamos para apoyar la promoción deportiva del futbol
base y un primer equipo que pudiera competir a un cierto nivel?¿Para qué lo
hacíamos, Sr. Miguel García? Dígalo usted, dígalo usted, no lo digo yo.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, si quiere por alusiones, quiere contestar o…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Claro.

SRA. ALCALDESSA
Pues conteste, tiene dos minutos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, este tema usted sabe perfectamente y lo ha vivido porque estuvo allí conmigo
en el club, mucho tiempo, estaba allí conmigo, de directivo y de empleado, y como
lo sabe, pues no hace falta que se lo explique. Quizás sí, quizá sería intención de
que hubiera red clientelar, otra cosa es que nos prestáramos o no. Pues mire, pues
yo no estoy ahora en el Partido Socialista, por algo será, por algo será.
En cualquier caso, mire, hasta las redes clientelares pueden ser legítimas, porque
como le he dicho antes, otra cosa es hacer un uso espurio de esas cuestiones,
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pues oye, una persona puede ser socialista y acompañarle a usted, por qué no,
tiene el derecho a expresarse igual que el resto de la ciudanía. Pero lo que pasa es
que, mire usted, estos informes no son baladíes, de alguna manera expresan algo
¿no? Expresan lo que estamos expresando aquí nosotros.
Y mire, no mezcle usted peras con higos, no es verdad esto que nosotros decimos
cuestión de prioridades, el dinero no deja de ser dinero, y hay una bolsa, otra bolsa,
otra bolsa, si en las prioridades que usted tiene con esas bolsas de dinero que tiene
para invertir en esos temas sociales, los utiliza en los temas que no interesan de
momento a la ciudad o le interesan sólo al gobierno, pues estamos mal. Es lo que
estamos diciendo, no mezclamos, no, no mezclamos una cosa con otra, es usted el
que las mezcla para confundir al personal, nosotros le decimos que esto quizás no
hacía falta, que haría más falta lo otro, que es cuestión de prioridades, y ustedes no
lo entienden, siempre lo mezclan, comodín.

SRA. ALCALDESSA
Hemos acabado los puntos hasta el número 33, quedan aprobados en su conjunto,
a excepción de los dos últimos que son dar cuenta y pasamos a la parte segunda
del Pleno.

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN DE BENESTAR SOCIAL
ACORD 12.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL CONSELL
COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS
COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PER ALS
ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CURS 2015-2016, PER LA
QUANTITAT DE 1.662.897,53 €. (EXP. 9133/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que mitjançant Acord de Ple, sessió de data 22 de juliol de 2014, es va
aprovar la minuta de conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de
Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per l‟assignació d‟ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2014-2015. Conveni que es va signar en data 23 de juliol de
2014.
ATÈS que mitjançant Acord de Ple, sessió de data 28 de juliol de 2015, es va
aprovar la minuta de l‟addenda pel curs 2015-2016, per la prorroga del Conveni de
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Col·laboració entre l‟Ajuntament de L‟Hospitalet i el Consell Comarcal del
Barcelonès, per a l‟assignació d‟ajuts complementaris als ajuts individuals de
menjador per als alumnes de les escoles de L‟Hospitalet, per un import total per al
període del curs 2015-2016 de 1.200.000,00€. Mantenint la resta de condicions
convenials.
ATÈS que mitjançant Acord de Ple, sessió de data 24 de novembre de 2015, es va
aprovar la minuta de l‟addenda pel curs 2015-2016, per la prorroga del Conveni de
Col·laboració entre l‟Ajuntament de L‟Hospitalet i el Consell Comarcal del
Barcelonès, per a l‟assignació d‟ajuts complementaris als ajuts individuals de
menjador per als alumnes de les escoles de L‟Hospitalet, per un import total per al
període del curs 2015-2016 de 1.800.000,00€.
En aquesta minuta s‟ampliava l‟aportació municipal en la quantia de 600.000,00€,
per tal de garantir davant de la demanda un major accés a l‟ajut de menjador
escolar dels/les menors de L‟Hospitalet que es troben en greu situació de crisi i
exclusió social. Mantenint la resta de condicions convenials.
VIST que l‟acord setè del conveni es determina la forma de justificació de l‟aportació
municipal atorgada per conveni.
Vista la relació d‟alumnes amb ajuts complementaris al tancament del curs emesa
pel Consell Comarcal del Barcelonès en data 20 de juny de 2016.
Vista la certificació emesa per la Intervenció accidental del Consell Comarcal del
Barcelonès en data 23 de desembre de 2016, notificada en data 2 de gener de
2017, amb la totalitat dels imports rebuts per aquest Ajuntament.
VIST l‟informe tècnic emès per la Cap de Serveis de la Regidoria de Govern de
Benestar Social.
VISTA la Provisió emesa pel Regidor de Govern de Benestar Social que dóna inici
al corresponent expedient.
ATÈS que no es necessari que consti a l‟expedient l‟acreditació de crèdit adequat i
suficient.
VIST l‟informe de l‟Assessora Jurídica de l‟Àrea.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de
conformitat amb l‟art. 23.1.c de les Bases d‟Execució del Pressupost de l‟exercici
corresponent.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social, i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Conveni de Col·laboració entre l‟Ajuntament
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de L‟Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l‟assignació d‟ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles de
L‟Hospitalet, aprovat pel Ple Municipal en sessió de data 28 de juliol de 2015 i
ampliat pel Ple en sessió de data 24 de novembre de 2015, per un import de
1.662.897,53€.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, a la
Cap de Servei de Benestar Social, a la cap de Secció de serveis socials, al Servei
de Programació i Pressupostos, al Cap de Secció de Gestió Econòmica i
Administració i a la Intervenció General.
ACORD 13.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA D’ADDENDA AL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I
EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ
D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR, PER
ALS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI, CURS 2016-2017, PER
AMPLIAR L’APORTACIÓ ECONOMICA EN LA QUANTITAT DE 400.000 €. (EXP.
3779/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que mitjançant Acord de Ple Municipal adoptat en sessió de data 26 de juliol
de 2016, es va aprovar el conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per l‟assignació
d‟ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les
escoles del municipi per al curs 2016-2017. Conveni que es va signar en data 14 de
setembre de 2016.
ATESA la situació de greu crisi econòmica que s‟està vivint i la repercussió que
aquesta està tenint en les possibilitats d‟ingressos familiars per fer front a la
cobertura de necessitats primàries, ha fet, d‟una banda, augmentar el nombre de
famílies que pateixen aquesta situació de desavantatge social i, d‟altra, una
repercussió en el desenvolupament dels infants i la cobertura de la seva
alimentació.
Les persones peticionàries de l‟ajut de menjador pateixen dificultats socials i
econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna la Generalitat
de Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i cobrir totes les
necessitats, molts d‟aquests alumnes reben ajudes socials directament de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, que es destinen a complementar els ajuts atorgats pel
Consell Comarcal al no poder assumir les famílies el cost del menjador escolar.
ATÈS que el Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria d‟ensenyament, entre
les que s‟inclou l‟atorgament d‟ajuts individuals de menjador per necessitats
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socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis de la comarca, que es financen amb les assignacions que, a l‟efecte i per
a cada curs escolar determina, el Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, que les transfereix a l‟administració comarcal.
ATÈS que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura que
impedeix donar oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu amb
escasses possibilitats de sortir de la situació d‟exclusió, és a dir, que els condemna
a la cronificació. La pobresa dels infants té un fort impacte en el desenvolupament
cognitiu, en l‟èxit escolar i en el benestar psicològic futur.
ATÈS que l‟acord 9è del conveni preveu la modificació del mateix per acord exprés
de les parts en qualsevol moment.
VIST l'informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de Servei
de la Regidoria de Govern de Benestar Social.
VISTA la minuta d‟addenda per la qual les parts acorden ampliar les quantitats
econòmiques, així com la modificació de l‟esmentat Conveni de col·laboració entre
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per
a l‟assignació d‟ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als
alumnes de les escoles del municipi per al curs 2016-2017.
ATÈS que figura a l‟expedient documentació comptable conforme consta dotació
econòmica per cobrir les despeses del present conveni, al pressupost general de
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet per l‟exercici 2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica de la Regidoria de Govern de Benestar
Social.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de
conformitat amb l‟art. 23.1.c) de les Bases d‟Execució del Pressupost de l‟exercici
corresponent.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social, i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta d‟addenda del conveni de col·laboració entre
l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per
a l‟assignació d‟ajuts complementaris als ajuts individuals de menjador per als
alumnes de les escoles del municipi pel curs 2016-2017, que es transcriu a
continuació:
“MANIFESTEN
I.- Que mitjançant Acord de Ple adoptat en sessió de data 26 de juliol de 2016, es
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va aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament de L‟Hospitalet
de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per l‟assignació d‟ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi pel curs 2016-2017. Conveni que es va signar en data 14 de setembre de
2016.
II.- Que l‟acord 9è del conveni preveu la modificació del mateix per acord exprés de
les parts en qualsevol moment, introduint les modificacions escaients, incloses
aquelles que siguin de variació de les dotacions de finançament, mitjançant
addenda.
III.- Que davant la previsió d‟increment dels/les menors que han ingressat al curs
escolar 2016-2017 i per tal de garantir, davant d‟aquesta demanda, l‟accés a l‟ajut
de menjador escolar a tots/es els/les menors de L‟Hospitalet que es troben en greu
situació de pobresa, per manca d‟ingressos econòmics, ambdues parts convenen
en modificar el present conveni. Per la qual cosa,
ACORDEN
PRIMER.- Ampliar l‟aportació econòmica de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet en la
quantitat de 400.000,00€, per cobrir les necessitats bàsiques d‟alimentació de
menjador escolar dels/les menors de L‟Hospitalet que es troben en greu situació de
crisi i exclusió social pel curs 2016-2017.
SEGON.- Fixar l‟aportació municipal total del conveni establerta l‟acord 4rt en
1.600.000,00€ per tot el curs 2016-2017 (1.200.000,00€ establerts per conveni
signat en data 14 de setembre de 2016 més 400.000,00€ que s‟amplien),
desglossats de la següent forma:
 400.000,00€ per al primer trimestre del curs, dins de l‟exercici 2016.
 150.000,00€ com a causa extraordinària, per complimentar la despesa
generada pels ajuts incrementats i que s‟han garantit al primer trimestre del
curs, dins de l‟exercici 2017.
 525.000,00€ per al segon trimestre del curs, dins de l‟exercici 2017
(400.000,00€ establerts + 125.000,00€ ampliats).
 525.000,00€ per al tercer trimestre del curs, dins de l‟exercici 2017
(400.000,00€ establerts + 125.000,00€ ampliats).
TERCER.- Reconèixer l‟obligació i el pagament de la quantitat de 400.000,00€ que
s‟abonaran de la següent manera: els pagaments corresponents als 150.000,00€
primer trimestre curs i als 125.000,00€ segon trimestre curs, seran abonats en el
moment de l‟aprovació de la present addenda. I el pagament restant de
125.000,00€ serà abonat al juny de l‟exercici 2017.
QUART.- Modificar l‟acord 5è del conveni respecte de la distribució de les quantitats
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aportades.
On diu:
“Per tal de garantir l’efectivitat dels pagaments en les dates previstes, per atendre
puntualment els abonaments a les escoles del municipi dels ajuts complementaris
que es financen amb recursos municipals, l’Ajuntament de L’Hospitalet transferirà al
Consell Comarcal del Barcelonès durant el curs 2016/2017 les següents quantitats:


400.000 euros al setembre de 2016 que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al primer
trimestre del curs.



400.000 euros al febrer de 2017 que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al segon
trimestre del curs.



La quantitat restant, fins al màxim de 400.000,- euros, al juliol de
2017 que es destinaran a atendre el pagament dels ajuts
complementaris corresponents al tercer trimestre de curs.”

Ha de dir:
“Per tal de garantir l‟efectivitat dels pagaments en les dates previstes, per atendre
puntualment els abonaments a les escoles del municipi dels ajuts complementaris
que es financen amb recursos municipals, l‟Ajuntament de L‟Hospitalet transferirà al
Consell Comarcal del Barcelonès durant el curs 2016/2017 les següents quantitats:


400.000,00 euros al setembre de 2016 que es destinaran a atendre
el pagament dels ajuts complementaris corresponents al primer
trimestre del curs.



150.000,00 euros al febrer de 2017 que es destinaran a cobrir, de
forma extraordinària, la despesa generada pels ajuts incrementats i
que s‟han garantit al primer trimestre del curs.



525.000,00 euros al febrer de 2017 que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al segon
trimestre del curs.



La quantitat restant, fins al màxim de 525.000,00€, al juny de 2017
que es destinaran a atendre el pagament dels ajuts complementaris
corresponents al tercer trimestre de curs.”

CINQUÈ.- Modificar l‟acord 7è del conveni respecte de la justificació de les
quantitats aportades.
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On diu:
“El Consell Comarcal del Barcelonès haurà de justificar l’aplicació de la dotació
rebuda davant l’àrea gestora i/o àrea territorial corresponent, mitjançant:


Presentació de documentació justificativa per trimestre vençut, en la que es
faci constar un llistat nominatiu dels beneficiaris i els imports dels ajuts
concedits.
La justificació de l’últim trimestre de curs, amb indicació del número total
d’ajuts i l’ import final adjudicat, es comunicarà dins de la primera quinzena
de juliol de 2017.



Certificació de la Intervenció del Consell Comarcal del Barcelonès per per
trimestres, d’acord amb els pagaments efectius de les aportacions
econòmiques municipals:
 La quantitat de 400.000€ transferits al setembre de 2016, s’hauran de
justificar mitjançant certificació d’intervenció abans del 31 de gener de
l’exercici 2017.


La quantitat de 400.000€ transferits a la primera quinzena de febrer de
2017, s’hauran de justificar mitjançant certificació d’intervenció abans de
la primera quinzena de maig de l’exercici 2017.



La quantitat restant, fins als 400.000,- €, serà transferida abans de
finalitzar el mes de juliol de 2017, una vegada el CCB hagi presentat la
justificació de l’últim trimestre. El Consell Comarcal abonarà a les
escoles els imports que corresponguin durant el mes de juliol de 2017,
un cop rebuda l’aportació econòmica municipal

L’Ajuntament de L’Hospitalet abonarà les quantitats acordades prèvia presentació
de la seva justificació per part del Consell Comarcal del Barcelonès.”
Ha de dir:
“El Consell Comarcal del Barcelonès haurà de justificar l‟aplicació de la dotació
rebuda davant l‟àrea gestora i/o àrea territorial corresponent, mitjançant:


Presentació de documentació justificativa per trimestre vençut, en la que es
faci constar un llistat nominatiu dels beneficiaris i els imports dels ajuts
concedits.
La justificació de l‟últim trimestre de curs, amb indicació del número total
d‟ajuts i l‟ import final adjudicat, es comunicarà dins de la primera quinzena
de juliol de 2017.


La quantitat de 400.000€ transferits al setembre de 2016, s‟haurà de
justificar abans del 31 de gener de l‟exercici 2017.
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La quantitat de 150.000€ per causa extraordinària transferits al mes de
febrer de 2017, s‟haurà de justificar abans de la primera quinzena de
maig de l‟exercici 2017.



La quantitat de 525.000€ transferits al mes de febrer de 2017, s‟haurà de
justificar abans de la primera quinzena de maig de l‟exercici 2017.



La quantitat restant, fins els 525.000,00€, serà transferida abans de
finalitzar el mes de juny de 2017, una vegada el CCB hagi presentat la
justificació de l‟últim trimestre. El Consell Comarcal abonarà a les
escoles els imports que corresponguin durant el mes de juliol de 2017,
un cop rebuda l‟aportació econòmica municipal.

Certificació de la Intervenció del Consell Comarcal del Barcelonès, d‟acord
amb el total dels pagaments efectius de les aportacions econòmiques
municipals realitzades, abans de finalitzar el mes de juliol de 2017.

L‟Ajuntament de L‟Hospitalet abonarà les quantitats acordades prèvia presentació
de la seva justificació per part del Consell Comarcal del Barcelonès.”
SEGON.- APROVAR una despesa per l‟exercici 2017 de 400.000,00.-€ euros amb
càrrec a l‟aplicació pressupostaria núm. 04.2311.489.01.07 segons document
comptable RC núm. 170010956 de data 03/02/2017 emès per la Intervenció
General.
TERCER.- FACULTAR indistintament a l‟Excma. Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, i al senyor Jesús Husillos
Gutiérrez, Regidor de Govern d‟Igualtat i Benestar Social, per a la signatura de tots
els documents que se‟n derivin.
QUART.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, al
Regidor de Govern d‟Igualtat i Benestar Social, al Director de Serveis de Benestar i
Drets Socials, a la cap de Servei de la Regidoria de Benestar Social, a la cap de
Secció de serveis socials, al Servei de Programació i Pressupostos, a la Secció de
gestió econòmica i administració i a la Intervenció General.

ACORD 14.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M. R. F. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
22/16 PA. (EXP.6619/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
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García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6706/2016, de 12/9/16, es va incoar
procediment sancionador contra la Sra. M. R. F., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 23 i 26 de setembre de 2016; per
això i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 21 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que d'acord amb el que disposa la Disp. Transitòria tercera a) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, al present procediment continua sent-li d'aplicació
la normativa anterior a l' esmentada llei.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
21.11.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 24.11.2016.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
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SEGON.- IMPOSAR a la Sra. M. R. F., amb DNI XXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció
que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública. El
que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i correspon una sanció de
300,00.-euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, la Sra. M. R. F., amb
DNI XXXXXXXXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l„Hospitalet,
en aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 15.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M. S. V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
50/16 PA. (EXP.6592/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6698/2016, de 12/9/16, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. M. S. V., amb DNI XXXXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 27 i 28 de setembre de 2016; per
això i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
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mitjançant publicació al BOE del dia 21 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VIST que d'acord amb el que disposa la Disp. Transitòria tercera a) de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, LPACAP, al present procediment continua sent-li d'aplicació
la normativa anterior a l' esmentada llei.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
21.11.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 24.11.2016.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. M. S. V., amb DNI XXXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu
i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i correspon una sanció de
300,00.-euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. M. S. V., amb DNI
XXXXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet., en aplicació
de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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ACORD 16.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. W. R. CH. P. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
21/16 PA. (EXP.6624/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6705/2016, de 12/9, es va incoar procediment
sancionador contra el Sr. W. R. Ch. P., amb DNI XXXXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 23 i 27 de setembre de 2016; per
això i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 21 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
21.11.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 24.11.2016.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. W. R. CH. P., amb DNI XXXXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet, la comissió de la infracció
que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

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

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, el Sr. W. R. Ch. P., amb
DNI XXXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet,
en aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A. G. R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
17/16 PA. (EXP.6617/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6703/2016, de 12/9, es va incoar procediment
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sancionador contra la Sra. A. G. R., amb DNI XXXXXXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXX de Barcelona.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 27 i 28 de setembre de 2016; per
això i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 16 de novembre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
01.12.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 02.12.2016.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets següents i formular la següent proposta
definitiva de qualificació de les infraccions i de sancions, mantenint en els seus
termes la Resolució d‟incoació i la Proposta de resolució adjunta a la mateixa.
SEGON.- IMPOSAR a la Sra. A. G. R., amb DNI XXXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de Barcelona, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1.

Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
El que constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de
juliol, sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999), i correspon una sanció de
300,00.-euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).

RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, la Sra. A. G. R., amb
DNI XXXXXXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de Barcelona,
en aplicació de l‟art 130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R. J. CH. M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
128/16 SA. (EXP.7780/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 6913/16 de 14 de setembre es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. R. J. Ch. M., amb NIE XXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 23 i 26 de setembre de 2016 ; per
això i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar
mitjançant publicació al BOE del dia 03.11.2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
30.12.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02.01.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
08.04.2016 a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm. 6913/16 de 14
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de setembre:
►Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. R. J Ch. M..
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. R. J. CH. M.,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A. G. R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
115/16 VR. (EXP. 7674/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució 6914/2016, de 14 de setembre, es va incoar
procediment sancionador contra la Sra. A. G. R., amb DNI XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet; l‟esmentada resolució i la
proposta adjunta van ser objecte d‟infructuosos intents de notificació els dies
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23.9.2016 i 27.9.2016; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992,
LRJ-PAC, es van notificar mitjançant publicació al BOE del dia 31.10.2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.12.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02.01.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
25.04.2016 a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm. 6914/2016, de
14 de setembre:
Circular amb un gos considerat potencialment perillós per la via pública
deslligat i sense morrió.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autora la Sra. A. G. R..
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sra. A. G. R. una
multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. V. C. B. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
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POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
114/16 PA. (EXP. 4255/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7586/2016, de 27/9/16, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. V. C. B., amb DNI XXXXXXXX i domicili a la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 27.10.2016 i 2.11.2016; per això i
als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 6 de diciembre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 30/12/2016, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
30.12.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 2.01.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
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previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
28.04.2016 a les 19:55h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
7586/16 de 27.09.2016:
Circular amb un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió per la via
pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. V. C. B., amb
DNI XXXXXXXXXXX i domicili a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de l‟Hospitalet,
una multa de 300,00.€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. V. C. B., amb DNI XXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 21.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. F. M. M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX. 105
/16 PA. (EXP. 4203/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
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Ramiro; i amb 1 vot 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. 7584/2016, de 27/9/16, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. F. M. M., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 16.11.2016 i 18.11.2016; per això i
als efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 3 de diciembre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 30/12/2016, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
30.12.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 2.1.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
18.04.2016 a les 16:15h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
7584/16 de 27.09.2016:
Circular amb un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió per la via
pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
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perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. F. M. M.,
amb DNI XXXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet,
una multa de 300,00€ (art. 11.1. de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. F. M. M., amb DNI XXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 22.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A. G. R. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
96/16 PA. (EXP. 3434/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7582/2016, de 27/9/16, es va incoar
procediment sancionador contra la Sra. A. G. R., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili
a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de notificació
amb data 3.11.2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
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proposta definitiva de sanció, de data 30/12/2016, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
30.12.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02.01.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
07.03.2016 a les 22:40h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
7582/16 de 27.09.2016:
Circular amb un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió per la via
pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sra. A. G. R.,
amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de l‟Hospitalet,
una multa de 300,00.€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor la Sra. A. G. R., amb DNI XXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 23.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. M. R. G. P.
PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00
EUROS – EX. 80/16 PA. (EXP. 2497/2016)
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Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 9621/2016, de 24/11/16, es va incoar
procediment sancionador contra la Sra. M. R. G. P., amb DNI XXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta es van notificar en data
13.12.2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputada, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 16/01/2017, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substantació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
16.01.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 20.01.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
04.03.2016 a les 12:50h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
9621/16 de 24.11.2016:
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Circular amb un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió per la via
pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sra. M. R. G. P.,
amb DNI XXXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de l‟Hospitalet.
una multa de 300,00.€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor la Sra. M. R. G. P., amb DNI XXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
ACORD 24.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. V. C. B. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS –
EX.209/16 PA. (EXP. 12906/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 9629/2016, de 24/11/16, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. V. C. B., amb DNI XXXXXXXX i domicili a la
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet.
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VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta es van notificar en data
12.12.2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 16/01/2017, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substantació s‟han observat tots els requisits procedimentals
establerts en la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
16.01.2017.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 20.01.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
03.07.2016 a les 01:26h a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm.
9629/16 de 24.11.2016:
Circular amb un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió per la via
pública
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. V. C. B., amb
DNI XXXXXXXXXX i domicili a la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, de l‟Hospitalet,
una multa de 300,00€ (art. 11.1. de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. V. C. B., amb DNI XXXXXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
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ACORD 25.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R. J. CH. M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX200/16 VR. (EXP. 12418/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 9674/2016 de 24 de novembre es va iniciar
procediment sancionador contra el Sr. R. J. Ch. M., amb DOI XXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet
VIST que l‟ esmentada resolució i la proposta adjunta es van notificar el dia
22.12.2016
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits de la llei
39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 16.01.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 20.01.2017.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
21.07.2016 ( 20,30 h), a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació
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núm.9674/16 de 24.11.20106:
Circular amb un gos considerat potencialment perillós per la via pública
deslligat i sense morrió.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. R. J. CH. M.,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. R. J. Ch. M..
CINQUÈ.- COMUNICAR el presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

ACORD 26.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M. A. B. L. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25 EUROS – EX.
155/16 VR. (EXP. 11254/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. 8756/2016, de 28 d‟octubre, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. M. A. B. L., amb DNI XXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet; l‟esmentada resolució i la proposta
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adjunta van ser objecte d‟infructuosos intents de notificació els dies 11.11.2016 i
14.11.2016; davant d‟això, i als efectes de l‟art. 44 de la llei 39/2015 d‟1 d‟octubre
LPACAP, es van notificar mitjançant publicació al BOE del dia 3.12.2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
que estableix la Llei 39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30.12.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 09.01.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- Declarar provats els fets que a continuació es relacionen i que estan
recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data 06.06.16. a la que es fa
referència en la resolució d‟iniciació núm. 8756/16 de 28.10.2016:
Circular amb un gos considerat potencialment perillós per la via pública
sense morrió
Segon:- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquest fet constitueix infracció dels articles
2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, que es qualifica com a GREU (art. 7 llei 10/1999, de 30
de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
TERCER .- SANCIÓ .- IMPOSAR al Sr. M. A. B. L., amb DNI XXXXXXXXXXXXX i
domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet, la comissió de la
infracció que es descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
1. Portar un gos potencialment perillós sense morrió a la via pública. El que
constitueix infracció dels articles 2.1 i 7.3.e) de la Llei 10/1999 de 30 de juliol,
sobre la Tinença de gossos considerats potencialment perillosos, que es
qualifica com a GREU (art. 7 llei10/1999), i correspon una sanció de 150,25.euros (art. 11.1 de la Llei 10/1999).
RESPONSABILITAT: Es considera responsable dels fets, a títol d‟autor, el Sr. M.
A. B. L..
TERCER.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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ACORD 27.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. R. J. CH. M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
101/16 PA. (EXP. 4209/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució núm. 7585/2016, de 27 de setembre, es va incoar
procediment sancionador contra el Sr. R. J. Ch. M., amb NIE XXXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser objecte de diversos
intents infructuosos de notificació entre els dies 4/11/2016 i 7/11/2016; per això i als
efectes de l‟art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es van notificar mitjançant
publicació al BOE del dia 3 de desembre de 2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que la proposta definitiva de qualificació de les infraccions, així com la
proposta definitiva de sanció, de data 30/12/2016, s‟ajusten a la legalitat vigent.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d‟aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya,
aplicable a aquest procediment d‟acord amb el que estableix la Disp. Transitòria
tercera, a) de la llei 39/2015, d‟1 d‟octubre de 2015, LPACAP.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de
30.12.2016.
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 02.1.2017.
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El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
06.04.2016 ( 18:15h), a la que es fa referència en la resolució d‟iniciació
núm.7585/16 de 27.09.2016 :
Circular amb un gos considerat potencialment perillós per la via pública
deslligat i sense morrió.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. R. J. CH. M.,
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
QUART.- RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor, el Sr. R. J. CH. M., amb NIE XXXXXXXXXXX.
CINQUÈ.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ACORD 28.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. A. M. V. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER IMPORT DE 300 EUROS. EX. 153/16 VR.
(EXP. 11039/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
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Ramiro; i amb 1 vot 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. 8763/2016, de 28 d‟octubre, es va iniciar
procediment sancionador contra la Sra. A. M. V., amb DNI XXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet; l‟esmentada resolució i
la proposta adjunta es van notificar en data 29.11.2016.
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟interessat/da en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 31.01.2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 01.02.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets següents, referits en la
denúncia del Servei de la Guàrdia Urbana de l‟Hospitalet de data 1.6.2016, a la que
es fa referència en la resolució núm. 8763/2016 de 28 d‟octubre, d‟iniciació del
procediment:
Portar un gos potencialment perillós deslligat i sense morrió a la via pública.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor la Sra. A. M. V., amb DNI XXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, la Sra. A. M. V.
una multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença
de gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.

…/…

165

ACORD 29.- RELATIU A LA ESTIMACIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ DEL SR.
A. F. A. PER INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 150,25
EUROS – EX. 48/16 SA. (EXP. 6455/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que en data 14 de setembre de 2016, es va dictar la resolució núm.
6882/2016, pel qual s‟incoava expedient sancionador i es proposava imposar al Sr.
A. F. A., amb DNI XXXXXXXXXXXX i domicili al XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
de l‟Hospitalet, una sanció per infracció contra la normativa de tinença de gossos
potencialment perillosos. Aquesta resolució administrativa, juntament amb la
Proposta de resolució, van ser objecte de diversos intents infructuosos de
notificació entre els dies 27 i 29 de setembre de 2016, per la qual cosa es van
notificar mitjançant publicació en el BOE del dia 18 d‟octubre de 2016.
VIST que no consta que l‟interessat/da hagi presentat al·legacions contra la
resolució d‟incoació i la Proposta de resolució.
VIST que, amb data 20 de desembre de 2016 es va adoptar Acord de Ple
U040203/364 (Ord. 009), per la qual s‟imposen al Sr. A. F. A., la sanció inicialment
proposada de 300,00.-€.
VIST que l‟esmentat acord va ser notificat a l‟interessat fins el dia 11 de gener de
2017, segons consta en la corresponent diligència de notificació.
VIST que, amb data 24 de gener de 2017 (RGE 6469), l‟interessat va presentar un
recurs de reposició contra l‟acord sancionador referit, al que acaba sol·licitant que la
multa sigui anul·lada o, de forma subsidiària, que la mateixa sigui rebaixada.
En l‟esmentat recurs, l‟interessat refereix la seva versió dels fets, en la que
reconeix expressament que el gos estava deslligat i sense morrió, jugant de nit en
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una zona deshabitada i allunyada de qualsevol nucli habitat, a prop de la parada de
tramvia d‟Ernest Lluch; també manifesta que va ser abordat per uns policies sense
uniformar que li van requerir la documentació del gos i que, -sempre segons la seva
versió-, li van advertir que el gos, per ser potencialment perillós, no podia estar
sense morrió i deslligat, però que en cap moment li van avisar de la imposició de
sanció alguna.
Malgrat l‟anterior, en l‟expedient administratiu consta la denúncia signada
pels agents intervinents i amb la menció expressa de que la persona interessada no
desitja (“NO DESEA”) signar-la, per la qual cosa queda acreditat que l‟interessat
coneixia l‟imposició de la denúncia; a més, aquesta denúncia, al complir amb els
requisits legals, gaudeix de presumpció de veracitat, presumpció contra la que les
manifestacions de l‟interessat manquen de virtualitat alguna, atès que en les
mateixes es reconeixen expressament els fets.
Però no és menys cert que les esmentades manifestacions sí que posen en
evidència particulars dels fets ocorreguts que sí tenen virtualitat per modular l‟import
de la sanció a imposar, en aplicació del principi de proporcionalitat que regeix el
dret administratiu sancionador; en aquest sentit, el fet de que no s‟hagi produït cap
situació de risc, l‟hora dels fets i la ubicació en un lloc deshabitat, són elements que
poden justificar una rebaixa en l‟esmentat import i, en conseqüència, estimar el
recurs en tant que es sol·licita, encara que de forma subsidiària, una modul·lació de
la sanció.
VIST l‟art. 29 de la llei 40/2015, LRJSP (principi de proporcionalitat).
VIST el que disposen l‟article 108 de la llei 7/1985, RBRL i concordants, i els articles
123 i ss. de la llei 39//2015, LPACAP.
VIST l‟ informe de l‟ Assessor Jurídic del Servei de Salut.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
RESOL,
PRIMER.- ESTIMAR PARCIALMENT el recurs de reposició potestatiu,
interposat pel Sr. A. F. A., amb DNI XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet, contra l‟Acord de Ple U040203/364
(Ord. 009), de data 20.12.2016, per les raons exposades anteriorment i que a
continuació es tornen a reproduir:
En l’esmentat recurs, l’interessat refereix la seva versió dels fets, en la que
reconeix expressament que el gos estava deslligat i sense morrió, jugant de nit en
una zona deshabitada i allunyada de qualsevol nucli habitat, a prop de la parada de
tramvia d’Ernest Lluch; també manifesta que va ser abordat per uns policies sense
uniformar que li van requerir la documentació del gos i que, -sempre segons la seva
versió-, li van advertir que el gos, per ser potencialment perillós, no podia estar
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sense morrió i deslligat, però que en cap moment li van avisar de l’imposició de
sanció alguna.
Malgrat l’anterior, en l’expedient administratiu consta la denúncia signada
pels agents intervinents i amb la menció expressa de que la persona interessada no
desitja (“NO DESEA”) signar-la, per la qual cosa queda acreditat que l’interessat
coneixia l’imposició de la denúncia; a més, aquesta denúncia, al complir amb els
requisits legals, gaudeix de presumpció de veracitat, presumpció contra la que les
manifestacions de l’interessat manquen de virtualitat alguna, atès que en les
mateixes es reconeixen expressament els fets.
Però no és menys cert que les esmentades manifestacions sí que posen en
evidència particulars dels fets ocorreguts que sí tenen virtualitat per modular l’import
de la sanció a imposar, en aplicació del principi de proporcionalitat que regeix el
dret administratiu sancionador; en aquest sentit, el fet de que no s’hagi produït cap
situació de risc, l’hora dels fets i la ubicació en un lloc deshabitat, són elements que
poden justificar una rebaixa en l’esmentat import i, en conseqüència, estimar el
recurs en tant que es sol·licita, encara que de forma subsidiària, una modul·lació de
la sanció.
SEGON.- MANTENIR la tipificació i qualificació dels fets, establerts en l‟esmentat
acord sancionador.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. A. F. A. una sanció de 150,25.-€, import mínim fixat per
a les infraccions greus de la llei 10/1999.
QUART .- COMUNICAR els presents acords a les persones interessades i a la
Intervenció General.
ACORD 30.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. K. M. R.
INFRACCIÓ DE LA LLEI 10/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 300,00 EUROS – EX.
145/16 VR. (EXP. 8467/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
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Ramiro; i amb 1 vot 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 7987/2016, de 6 d‟octubre, es va incoar procediment
sancionador contra el Sr. K. M. R., amb DNI XXXXXXXXXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l‟Hospitalet; l‟esmentada resolució i la
proposta adjunta van ser objecte de notificació amb data 15.11.2016
VIST que no consta la presentació de cap al·legació ni la proposició de cap mitjà de
prova per part de l‟ imputat, en el termini de deu dies atorgat a tal efecte.
ATÈS que en la seva substanciació s‟han observat tots els requisits procedimentals
que estableix la Llei 39/2015 d‟1 d‟octubre LPACAP
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 27.12.2016
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de data 02.01.2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- FETS PROVATS: Declarar provats els fets que a continuació es
relacionen i que estan recollits en la denúncia de la Guardia Urbana de data
16.6.2016 a que es fa referència en la resolució d‟iniciació núm. 7987/2016, de 06
d‟octubre :
Circular amb un gos considerat potencialment perillós per la via pública
deslligat i sense morrió.
SEGON.- TIPIFICACIÓ I QUALIFICACIÓ: Aquests fets constitueixen una infracció
dels arts. 2.1 i 7.3.e) de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos
considerats potencialment perillosos, que es qualifica com a infracció GREU (art. 7
de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos).
TERCER-. RESPONSABILITAT: Considerar responsable de la comissió dels
esmentats fets, a títol d‟autor el Sr. K. M. R., amb DNI XXXXXXXXXXXX i domicili al
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l„Hospitalet.
QUART.- SANCIÓ: Imposar a la persona declarada responsable, Sr. K. M. R. una
multa de 300,00.-€ (art. 11.1 de la llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de
gossos considerats potencialment perillosos).
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
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Instructora i a la Intervenció General.
ACORD 31.- RELATIU
A
L’ESTIMACIÓ
D’UNES
AL·LEGACIONS
PRESENTADES PEL SR. R. C. V. A EN RELACIÓ AL PROCEDIMENT
SANCIONADOR INCOAT MITJANÇANT RESOLUCIÓ 7985/2016. EX. 143/16 VR.
(EXP. 8443/2016)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Fco. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro
i Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García
i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució núm. núm. 7985/2016, de 6 d‟octubre, es va incoar
el procediment sancionador contra el Sr. R. C. V. C., amb DOI XXXXXXXX i domicili
al XXXXXXXXXXXXXXX de l„Hospitalet per presumpta infracció de la Llei 10/99 de
30 de juliol.
VIST que l‟esmentada resolució i la proposta adjunta van ser notificades a
l‟interessat amb data 30/11/2016, com així consta en la corresponent diligència de
notificació.
VIST que consta que, amb data 14/12/2016 (RGE 71153), l‟interessat va presentar
un escrit d‟al·legacions contra la resolució d‟iniciació del procediment.
En l‟esmentat escrit, l‟interessat manifesta que el gos en qüestió no és dels
considerats potencialment perillosos ni agressiu.
ATÈS que, estudiada la denúncia de la Guàrdia Urbana de data 8.6.2016, en la
mateixa s‟expressa que el gos és “mestizo”, sense donar més elements de judici
que permetin concloure que l‟animal sigui dels considerat potencialment perillosos
per raça o per complexió física i que, en conseqüència, els fets no constitueixen
comissió de la infracció assenyalada en la resolució d‟iniciació, atès que no es pot
acreditar que sigui dels considerats potencialment perillosos.
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VIST el que disposa l‟art. 89.1.c) de la llei 39/2015, LPACAP
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructora del procediment de 30 de
gener de 2017
VIST l‟informe de l‟Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 2 de febrer de 2017
El Ple, a proposta del Regidor de Govern de Benestar Social i amb el dictamen
previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA,
PRIMER.- ESTIMAR les al·legacions presentades per l‟interessat en data
14/12/2016 pels motius següents:
Estudiada la denúncia de la Guàrdia Urbana de data 8.6.2016, en la mateixa
s‟expressa que el gos és “mestizo”, sense donar més elements de judici que
permetin concloure que l‟animal sigui dels considerat potencialment perillosos per
raça o per complexió física i que, en conseqüència, els fets no constitueixen
comissió de la infracció assenyalada en la resolució d‟iniciació, atès que no es pot
acreditar que sigui dels considerats potencialment perillosos.
i, en conseqüència, DONAR PER FINALITZAT el procediment amb arxiu de les
actuacions.
SEGON.- Tot això sens perjudici de que els fets puguin ser constitutius d‟altre o
altres infraccions administratives, la qual cosa donaria lloc, en el seu cas, a la
iniciació del/s corresponent/s procediment/s sancionador/s.
TERCER.- COMUNICAR els presents acords a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
BENESTAR I DRETS SOCIALS
ACORD 32.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE L’APROVACIÓ PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 29 DE DESEMBRE DE 2016, DEL PLA LOCAL
DE JOVENTUT 2016-2019. (EXP. 16322/2016)
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:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Benestar i Drets Socials, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per donar compte al Ple de
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l‟Acord de la Junta de Govern Local que diu:
“PROPOSTA D‟ACORD RELATIVA A L‟APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUT 2016-2019.

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Benestar i Drets Socials, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, per la present, proposa a
la Junta de Govern Local l‟adopció de l‟acord següent:
ATÈS que de la modificació de l‟art. 25 LRBRL efectuada per la Llei 27/2013, de 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟Administració Local, es pot
interpretar que els municipis poden exercir competències pròpies sobre matèries no
incloses a la llista indicada a l‟art. 25 si li són atribuïdes per les lleis sectorials
estatals i autonòmiques. En aquest supòsit, la Llei 33/2010 d‟1 d‟octubre, de
polítiques de joventut, actuaria com a llei sectorial autonòmica, i més concretament
el seu article “13.1c) Promoure l‟emancipació de les persones joves en llur àmbit
territorial i d‟acord amb llur marc competencial”.
CONSIDERANT que el Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, en
sessions celebrades el 18 de març de 2005 va aprovar el Pla local de Joventut,
2003-2007, i el 4 de març de 2008 va aprovar el Pla Local de Joventut, 2008-2011, i
per Junta de Govern Local, de 28 de febrer de 2012, es va aprovar el Pla Local de
Joventut, 2012-2015, i que per poder continuar assolint els principis d‟actuació
esmentats a la Llei 33/2010, de l‟1 d‟octubre, de Polítiques de Joventut, en el Marc
de Pla Nacional de Joventut de Catalunya, és adient l‟aprovació del Pla local de
Joventut, pel període, 2016-2019.
ATÈS que la Llei 33/2010, d‟1 d‟octubre, de Polítiques de Joventut, prioritza
l‟emancipació juvenil i l‟Estatut d‟Autonomia de Catalunya de 2006, en el seu article
40.4 obliga als poders públics a promoure polítiques públiques que afavoreixin
l‟emancipació dels joves i així puguin desenvolupar el seu projecte de vida i
participar en igualtat de drets i deures de la vida social i cultural.
ATÈS que amb l‟arribada de la societat de la informació i les noves tecnologies, la
condició juvenil es redefineix: busca un ajustament progressiu de les expectatives
professionals relacionades amb la formació rebuda, existeix una desconnexió entre
la vida laboral i el procés d‟emancipació familiar, hi ha un avenç substancial de
l‟autonomia i de la llibertat individual i en conseqüència una prolongació de la
joventut com a etapa de la vida, i per altra banda, en un context de dificultats, com
el present, emergeix amb força la preocupació per la manca d‟oportunitats reals pel
desenvolupament professional i personal dels joves.
ATÈS que la Llei 33/2010, d‟1 d‟octubre, de Polítiques de Joventut, té com a objecte
establir un marc normatiu i competencial per a desenvolupar les polítiques de
joventut, ordenant els serveis i activitats que promou i organitzen les persones
físiques i jurídiques, públiques i privades, en l‟àmbit de Catalunya, i que té com a
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eixos centrals l‟emancipació i la participació juvenil.
ATÈS que la dimensió del concepte de joventut planteja a un col·lectiu
majoritàriament immers en processos formatius, d‟inserció laboral i d‟emancipació,
marc que ha de determinar la missió del Pla local de Joventut 2016-2019, vers un
Eix de polítiques integrals de la joventut, mitjançant el desenvolupament dels
corresponents objectius estratègics, objectius operatius i actuacions, amb la
implicació de les Àrees de l‟Ajuntament i les Administracions Públiques, amb
competències en les diferents matèries, ja que solament d‟aquesta manera, a través
del treball transversal, s‟afavorirà la consecució de l‟autonomia del jove.
ATÈS que per a poder ser beneficiaris de subvencions externes caldrà que els ens
locals tinguin en vigència el seu Pla Local de Joventut
ATÈS que per Resolució, del Regidor de Govern d‟Esports i Joventut, número
00198/2015, de data 15,01,2015, es va aprovar, la sol·licitud, davant la Diputació de
Barcelona (Àrea d‟Atenció a les persones), el Recurs tècnic “PENSA-JOVE”,
d‟assessorament i suport als ens locals per a l‟elaboració de plans locals de
Joventut, i concretament pel nou Pla Local de Joventut 2016-2019, de l‟Ajuntament
de L‟Hospitalet.
ATÈS que l‟entitat seleccionada per desenvolupar la diagnosi del Pla Local de
Joventut 2016-2019, a través del recurs tècnic “PENSA-JOVE”, la Fundació Ferrer i
Guàrdia, ha desenvolupat un procès participatiu per a l‟elaboració de la Diagnosi,
en el que han participat més de mil joves a través d‟enquestes, grups de treball i
grups de discussió.
ATÈS que la Diputació de Barcelona i la Fundació Ferrer i Guardia van fer entrega
del document de Diagnosi a la Unitat de Joventut en data de 12 de juliol de 2016 i
que a partir d‟aquesta diagnosi la Unitat de Joventut ha desenvolupat el disseny
d‟execució del Pla Local de Joventut 2016-2019.
CONSIDERANT que el Pla local de Joventut 2016-2019, a través del disseny
d‟execució, la metodologia de treball, els recursos, les eines de seguiment, de
millora i d‟avaluació , haurà d‟incidir en l‟abordatge de temes clau com la
potenciació de l‟àmbit de la transició escola-treball; el foment de la participació i de
l‟oci i el lleure alternatiu i la descentralització de la informació i els recursos juvenils
en el territori.
ATÈS que per a poder ser beneficiaris de subvencions externes caldrà que els ens
locals tinguin en vigència el seu Pla local de Joventut.
VIST l‟informe del Cap d‟Unitat de Joventut.
VIST l‟informe emès per l‟Assessora Jurídica del Servei d‟Esports i Joventut.
VIST el Decret d‟Alcaldia 5528, de 15 de juny de 2015, publicat en el BOP de 25 de
juny, que delega a favor de la Junta de Govern Local les competències de l‟Alcaldia
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que li corresponen en virtut de l‟article 124.5 de la Llei 7/1985 de 2 d‟abril (LRBRL).
La Junta de Govern Local, a proposta del Tinent d‟Alcaldia, titular de l‟Àrea de
Benestar i Drets Socials,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el pla local específic de Joventut de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat 2016-2019 – que s’adjunta
Segon.- DEIXAR CONSTÀNCIA que les actuacions en matèria de Joventut, del Pla
Local de Joventut 2016-2019, quedaran contemplades, de forma genèrica, dintre
del Pla d‟actuació municipal 2016-2019.
Tercer.- NOTIFICAR els anteriors acords a l‟Alcaldia-Presidència, a l‟Àrea de
Benestar i Drets Socials, al Servei d‟Esports i Joventut, a la Diputació de Barcelona
i a la Generalitat de Catalunya.”
REGIDORIA DE GOVERN D'EDUCACIÓ
ACORD 33.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL PROTOCOL DE
COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ, ENTRE EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I AQUEST
AJUNTAMENT, APROVAT PER ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE
7 DE FEBRER DE 2017. (EXP. 1277/2017)
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
El Regidor de govern d‟Educació, en exercici de les facultats que li atorguen els
Decrets de l‟alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en
el BOPB de 5 d‟agost de 2016, dona compte al Ple de l‟Acord de Junta de Govern
Local número 040601/759, de data 7 de febrer de 2017, que literalment diu:
“PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL
PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT
DE
CATALUNYA,
MITJANÇANT
EL
DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE
COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ
El Regidor de govern d’Educació, en exercici de les facultats que li atorguen els
Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en
el BOPB de 5 d’agost, per la present, proposa a la Junta de Govern Local l’adopció
de l’acord següent:
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ATÈS que la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació estableix, en l’article 1
p), en l’article 8 i en la Disposició Addicional 15, el marc de cooperació i
col·laboració entre les administracions educatives i les corporacions locals.
ATÈS que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 160 1 a) estableix
que el règim local de les relacions entres les institucions de la Generalitat i els ens
locals, i també les tècniques d’organització i de relació per a la cooperació i la
col·laboració entre els ens locals i entre aquests i l’Administració de la Generalitat.
ATÈS que la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació en el seu article 2 h) cita com
a principis rectors del sistema educatiu la col·laboració, la cooperació i la
coresponsabilització amb els ajuntaments i altres administracions públiques. En
l’article 159 d) cita com a competències de l’ens local la cooperació amb
l’Administració de la Generalitat en la creació, la construcció i el manteniment dels
centres educatius públics, així com la manera de concretar-ho a través de convenis
tal com especifica l’article 162.3. Per la seva part l’article 164 1) i 2) descriu les
corresponents responsabilitats administratives pel que fa a la conservació,
manteniment i vigilància dels edificis destinats a centres educatius públics.
ATÈS que l’article 176 d ela Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’Educació de la
Generalitat defineix la figura de la “Zona educativa” com a eina de coresponsabilitat
entre el món local i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat. Entre d’altres,
la normativa estableix que es “constitueixen unitats de programació de l’oferta
educativa a les quals es poden atribuir per reglament funcions de coordinació de les
actuacions en el sistema educatiu i dels recursos humans i econòmics que les
administracions hi aportin”.
VISTA la Comissió política bilateral establerta entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i la Generalitat de Catalunya per acordar les línies institucionals de
col·laboració mútua a establir en diverses matèries entres les quals s’inclou
l’Educació.
ATESA la voluntat d’ambdues administracions, local i autonòmica, de millorar l’èxit
escolar, crear edificis per escolaritzar de manera adient alumnat i millorar els
equipaments escolars existents.
VIST el Pacte Local per l’Educació, signat en data 3 de novembre de 2016 amb
més d’un centenar d’agents polítics i socials de la ciutat.
VISTA la bona valoració de la Taula Mixta de Planificació, creada per conveni amb
el Departament d’Educació de la Generalitat, en data 25 de juliol de 2007, en la que
s’acorda l’oferta vinculada a l’educació infantil i primària, es veu convenient
estendre aquesta taula de treball a la resta d’ensenyaments d’Educació Especial i
postobligatoris: batxillerat i adults.
ATÈS que les Escoles Ernest Lluch i Paco Candel, actualment, escolaritzen els
alumnes en mòduls prefabricats perquè no tenen un edifici definitiu. En concret
l’Escola Ernest Lluch escolaritza 219 alumnes dels nivells compresos entre P3 i 5è
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de primària i l’Escola Paco Candel escolaritza, en mòduls prefabricats 337 alumnes
des dels 3 anys fins a 4t de primària.
ATÈS que en data 26 de maig de 2008 es va signar un Protocol de col·laboració
entre el Departament d’Educació i l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a la
creació de noves places escolars, per millorar l’èxit escolar i per atendre als
col·lectius desfavorits de la ciutat i, posteriorment, es va signar en data 25 de maig
de 2010 una Addenda al citat Protocol.
VISTA la necessitat d’atendre de manera singularitzada els centres d’alta
complexitat de la ciutat, especialment pel que fa a la major dotació de professorat
com pel que fa a la reducció de la ràtio d’alumnes per aula.
VIST el nombre de casos de Necessitats Educatives Especials (NEE) dictaminats
pel Departament d’Ensenyament i els actuals recursos existents: el Centre Estel
Can Bori, les aules USEE ubicades en els centres ordinaris i la Unitat
d’Escolarització Compartida (UEC) pel que fa als alumnes de secundària,
compartim la necessitat, amb els Serveis Territorials d’Ensenyament, d’elaborar i
estudiar un Mapa de l’Educació Especial que defineixi i valori els recursos actuals i
els possibles futurs així com l’abordatge dels casos, en edat d’ensenyament
obligatori, que tenen una afecció de salut mental.
VISTA la nova Llei de l’FP, en concret, la Llei 10/2015, de 19 de juny, de formació i
qualificació professionals i atenent a la feina del Consell de l’FP de L’Hospitalet i la
posterior Taula transversal de l’FP en el marc de L’H On, és imprescindible per a la
ciutat poder elaborar un Mapa integral de la Formació Professional que respongui
les actuals necessitats de les empreses del municipi i a la millora dels nivells
formatius tècnics dels joves i adults de L’Hospitalet.
VIST que el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de L’Hospitalet volen
establir un marc de relació entre ambdues institucions basat en la coresponsabilitat
per a la prestació del servei educatiu a la ciutat i volen fer palesa la seva voluntat de
compartir els reptes educatius amb la finalitat de treballar conjuntament per donar
una bona formació a l’alumnat del municipi.
VIST l’informe de la cap de Servei d’Educació
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica.
VISTES les atribucions conferides per Decret de l’Alcaldia-presidencia 5528, de 15 de
juny de 2015, publicat en el BOP de 25 de juny.
La Junta de Govern Local, a proposta del Regidor de govern d’Educació,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR LA MINUTA DEL PROTOCOL DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL
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DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT DE COL·LABORACIÓ EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ, del tenor literal
següent:
“Protocol de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya,
mitjançant el Departament d’Ensenyament, i l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat de col·laboració en matèria d’educació
Barcelona,
EXPOSEN
1. El Departament d’Ensenyament, el curs 2016/2017, ha posat en marxa al
municipi de L’Hospitalet de Llobregat:
a) Quatre nous cicles formatius en modalitat dual – programació de la producció
mecànica, sistemes electrònics, automoció i laboratori d’anàlisi.b) Els Itineraris Formatius Específics per a joves amb discapacitat intel·lectual lleu o
moderada al CEE Estel Can Bori a L’Hospitalet.
c) El Departament d’Ensenyament vol donar rellevància a l’educació inclusiva i per
aquest motiu s’han posat en funcionament dues noves unitats de suport a
l’educació especial al municipi.
2. L’Ajuntament de L’Hospitalet entre d’altres programes i serveis, el curs
2016/2017, ha posat en marxa en el seu municipi el Programa de millora de
l’aprenentatge de la llengua anglesa a l’ensenyament secundari obligatori.
3. El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat tenen
voluntat de col·laborar en l’àmbit educatiu amb la finalitat de treballar conjuntament
per donar una bona formació a l’alumnat del municipi.
4. El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat volen
establir un marc de relació basat en la coresponsabilitat i per tant tenen interès en
determinar les bases i les línies de treball conjunt que, a partir d’aquest protocol,
caldrà desenvolupar per part de les dues administracions mitjançant la signatura
d’instruments convencionals que permetin implementar els objectius que
s’estableixen en aquest protocol de col·laboració.
Per això, ambdues parts acorden formalitzar aquest protocol que es concreta en els
següents
PACTES
Primer. El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
acorden estudiar:
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a) La creació de zones educatives com a instrument de coresponsabilitat per
abordar les necessitats d’escolarització, la capacitat dels centres educatius actuals,
l’escolarització equilibrada i les mesures per evitar l’abandonament prematur.
b) La dinamització de la innovació educativa i tecnològica dels centres educatius de
la ciutat. Amb aquest objectiu, es podrà constituir un grup impulsor amb una
direcció compartida i amb la participació de representants municipals, dels serveis
educatius, de la inspecció, de les direccions dels centres i experts universitaris, per
abordar projectes d’innovació pedagògica.
c) La situació de l’educació especial en els centres del municipi, amb especial
atenció als alumnes de famílies més vulnerables, que es concreti en la redacció
d’un mapa de l’educació especial, amb la identificació dels recursos necessaris per
a la ciutat.
d) La planificació conjunta, en el marc de la Taula Mixta de Planificació, de la
formació d’adults, l’educació especial i el Batxillerat.
e) La priorització dels recursos destinats a les escoles d’alta complexitat amb
l’augment del professorat, la disminució de la ràtio d’alumnes per aula i el
manteniment del Pla educatiu d’entorn.
f) La planificació de programes de formació i inserció i dels programes d’orientació i
acompanyament dels alumnes, així com l’elaboració d’un mapa de la formació
professional, en el marc de la Llei 10/2015, del 19 de juny, de formació i qualificació
professionals, i la creació de la Taula Mixta de Planificació de la Formació
Professional.
Segon. El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
acorden treballar conjuntament en la planificació de les necessitats futures
d’escolarització del municipi, especialment la de l’Educació Secundària en el
període 2017-2025. Ambdues administracions han de garantir els recursos
necessaris pel bon funcionament de l’Oficina Municipal d’Escolarització.
Tercer. Els serveis tècnics competents del Departament d’Ensenyament i de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han de dur a terme:
a) Un pla de treball per impulsar la construcció dels edificis escolars necessaris a la
ciutat i la inversió en la rehabilitació, l’adequació i el manteniment dels centres
existents.
b) Un pla integral que permeti abordar la reforma dels edificis del Pla d’urgència
(escoles Frederic Mistral, Milagros Consarnau, Bernat Metge, Busquets i Punset i
Joaquim Ruyra), així com altres actuacions de millora de la resta dels edificis
escolars del municipi.
c) Els procediments necessaris per tal d’endegar el projecte del nou edifici de
l’Escola Ernest Lluch i la redacció del projecte per a l’edifici de l’Escola Paco
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Candel.
d) La constitució d’una comissió paritària que analitzi els criteris, les prioritats i les
aportacions econòmiques d’ambdues administracions a les obres de reforma,
ampliació i millora (RAM).
Quart. Les parts manifesten la voluntat de promoure les actuacions necessàries per
tal de dur a terme el contingut d’aquest protocol mitjançant instruments
convencionals sobre les mesures concretes, el procediment i els efectes econòmics
que corresponguin, condicionats a les disponibilitats pressupostàries i al compliment
dels requisits i procediments legalment establerts.
Cinquè. S’acorda constituir una comissió de seguiment amb la composició següent:
Per part del Departament d’Ensenyament:
El Secretari de Polítiques Educatives, o persona en qui delegui.
La directora dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques.
Per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat:
El tinent d’alcalde d’Educació o persona en qui delegui.
La cap del servei d’Educació.
Sisè. Les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment
d’aquest protocol s’han de resoldre de mutu acord en l’àmbit de la comissió de
seguiment.
Setè. Aquest protocol és vigent des de la data de signatura fins a l’assoliment dels
objectius que s’hi preveuen i en tot cas transcorregut un termini de quatre anys des
de l’inici de la vigència, llevat que amb anterioritat les parts n’acordin la pròrroga
mitjançant la signatura d’una addenda, amb un màxim de quatre anys addicionals.
Vuitè. Aquest protocol es pot resoldre per qualsevol de les causes establertes en la
legislació vigent.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, les parts signen aquest protocol de
col·laboració per duplicat, en el lloc i data indicats a l’encapçalament.
SEGON.-. DONAR COMPTE AL PLE del Protocol aprovat, en la propera sessió,
d’acord amb l’article 123.1 a) de la LRBRL.
TERCER.- DONAR TRASLLAT dels presents acords a la Generalitat de Catalunya,
al Gabinet d’Alcaldia, al Regidor de govern d’Educació i a la cap de Servei
d’Educació”.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 34.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
DEL 18 DE GENER A 21 DE FEBRER DE 2017 QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 207 AL 1315.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l‟alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d‟alcaldia i regidors de govern en l‟exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 207 de data 18 de gener al núm. 1315 de data 21 de febrer de
2017.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 35.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 2, 3, 4, 5 I 6 DEL 24 I 31 DE
GENER DE 2017 I DEL 7, 14 I 21 DE FEBRER DE 2017, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
En compliment del que determina l‟article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l‟últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 2, 3, 4, 5 i 6 de 24 i 31 de gener de
2017 i 7, 14 i 21 de febrer de 2017, respectivament.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA
En relació a la Iniciativa Ciutadana Popular presentada per la Federación de
Asociaciones de Vecinos de l'Hospitalet, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació té la paraula la Federació, sí, Sr. P...., sí, ahora
mismo se lo acercan. Buenas tardes, un momentito,

SR. T. P.
Buenas tardes.

SRA. ALCALDESSA
Le comento un poco los tiempos para conocimiento de todos, tiene 15 minutos
ahora para poder hacer la explicación, después daremos la palabra a todos los
grupos que tendrán 10 minutos y después tendrá la oportunidad, si así lo desea, de
otra intervención de 5 minutos.

SR. T. P.
Vale, de acuerdo ¿ya puedo empezar? Ante la delicada situación de pobreza de
nuestra ciudad, queremos aportar su grano de arena PAH Ciudad Hospitalet, con
esta iniciativa popular.
Los poderes públicos, especialmente los que tienen específicamente encargada la
tutela y defensa de los derechos de las personas consumidoras, deben velar,
mediante procedimientos eficaces y efectivos, por el cumplimiento de los derechos
que reconocen esta ley y las normativas específicas y sectoriales de defensa y
protección de las personas consumidoras.
Los poderes públicos a que hace referencia el apartado 1, en caso de un
incumplimiento de la legislación que ponga en peligro de cualquier forma los
derechos o intereses de las personas consumidoras, adoptarán las medidas que
establecen esta ley y el resto del ordenamiento jurídico.
El hecho de haber dejado en manos de empresas privadas la protección de
derechos como el suministro de alimentos, la vivienda y la garantía de las
condiciones mínimas que la hacen digna, como el agua y el saneamiento, la luz y el
gas, ha llevado a que la perspectiva económica haya predominado por encima del
enfoque de derechos humanos.

…/…

181

Los principios de libre mercado, que han gobernado estas necesidades básicas,
han provocado de hecho una vulneración de los derechos anteriormente
mencionados con la connivencia de la Administración Pública, pues a raíz de la
crisis, uno de cada 5 niños se encuentra en riesgo de pobreza, habiendo detectado
una proporción similar de personas adultas en riesgo de malnutrición, se ha cortado
la electricidad a 1,4 millones de personas y el agua a 300.000 en todo el Estado
Español, con miles y miles de personas no pueden atender a sus necesidades más
elementales de alimentación.
Mientras Endesa, la distribuidora de electricidad que opera prácticamente en
régimen de monopolio en Cataluña, obtuvo 2.771 millones de euros de beneficio en
2012, Gas Natural Fenosa, la distribuidora monopolista de gas en Cataluña, obtuvo
1.657 millones de euros de beneficio en el 2012 y Agbar, la distribuidora beneficios
conseguidos a costa de subir la electricidad un 63% desde 2008 y el agua un 65%,
y que se han incrementado cuando más cruel ha sido la crisis para las familias.
Hay que recordar que hoy 2.200.000 catalanes están por debajo del umbral de la
pobreza y de exclusión social, de estos 300.000 niños y niñas, que más de 225.000
familias tienen todos sus miembros en paro y 95.000 de ellas no tienen ningún
ingreso. Siete millones de personas de España sufren pobreza energética y ésta
está provocando la muerte prematura en invierno de entre 2.300 a 9.000 personas
al año, frente por ejemplo a las 1.130 muertes por accidentes de tráfico en carretera
en 2013.
El actual escenario no augura una mejora palpable, quedando patente la debilidad
del Gobierno de Cataluña para hacer frente a la situación de exclusión social que
provoca el modelo de gestión actual. La única medida tomada, el vergonzante
Decreto ley sobre el Código de Consumo, se muestra hoy totalmente ineficaz ya
que sólo constan decenas de personas que hayan podido acogerse a la tregua
invernal y absolutamente insuficiente, pues tiene un horizonte temporal muy breve.
Es imprescindible iniciar medidas a todos los niveles, a fin de poner fin a esta
situación, y también sobre todo a nivel municipal, como algunos ayuntamientos
están haciendo.
Hemos de continuar luchando contra la pobreza energética y la necesidad
alimentaria, para que todas las personas tenga derecho a mantener la vivienda en
unas condiciones de vida digna en lo que se refiere a los suministros energéticos y
de agua, y así como el acceso al derecho a la alimentación de aquellas personas
que se determine la necesidad.
Los antecedentes recomiendan la redacción de la presente Iniciativa Ciudadana
Popular y la aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno municipal.
Proponemos los siguientes:
Uno, manifiestar el compromiso del Ayuntamiento de Hospitalet para garantizar el
acceso a estos derechos, siempre que se den las circunstancias recogidas en la ley
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24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el
ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Instar al gobierno de la Generalitat de Cataluña y al gobierno del Estado a que
estudie la posibilidad de repercutir el coste de la bonificación del derecho y la
condonación de la deuda en función del servicio a cargo de los beneficios de las
distribuidoras de luz, de agua y de gas.
Tercero, se aplicará el Principio de Precaución regulado por el artículo 6.4 de la Ley
de Medidas Urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la Vivienda y la
Pobreza Energética, en los protocolos de cortes, dada la relevancia para la salud de
las personas. En todo caso, no se podrá realizar ningún corte sin la demostración
por parte del Ayuntamiento, previas diligencias con el operador privado si fue el
caso, que el hogar en cuestión tiene suficiente capacidad económica, descrita en el
Acuerdo primero, para hacer frente al recibo básico.
Cuatro, instar a la Generalitat a que inicie una auditoría y exposición pública de
todos los costes vinculados al servicio, para identificar los costes reales y eliminar
gastos innecesarios en las prestaciones del servicio público, tales como cánones
concesionarios, cánones de conocimiento, peajes, etc. Esta auditoría debería
permitir determinar el origen y destino de los beneficios obtenidos por las
compañías gestoras y establecer una mesa de negociación para que esto
contribuya a garantizar el acceso a suministros básicos.
Cinco, instar a la Generalitat a que inicie con urgencia todos los trámites pertinentes
para establecer unas nuevas tarifas que garanticen el acceso universal a las
necesidades básicas. Estas responderán a criterios de transparencia, sostenibilidad
y progresividad. En este sentido también se establecerán planes energéticos para
llevar a cabo reformas en las viviendas.
Sexto, instar a las autoridades competentes para que estudien incorporar una tarifa
energética y de agua más justa.
Siete, manifestar el compromiso del Ayuntamiento de mantener y, si fuese
necesario, ampliar el fondo específico dotado en el Presupuesto municipal, para
atender los casos más urgentes de pobreza energética.
Ocho, instar a la Generalitat de Cataluña a que dentro del marco de sus
competencias sancione, de acuerdo con lo que prevé la ley 22/2010, de 20 de julio,
del Código de Consumo de Catalunya.
Nueve, publicar trimestralmente, en el portal web municipal: el número de familias
que reciben bonificaciones relacionadas con la pobreza energética, tramitadas por
el ayuntamiento de l‟Hospitalet; la cuantía total de las bonificaciones diferenciando
su procedencia y especificando la cuantía de la deuda asumida por el
Ayuntamiento.
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Diez, manifestar el compromiso en reforzar algunos canales normalizados de
distribución de alimentos que no estigmaticen, como la tarjeta solidaria de
alimentaria.
Once, consolidar el número de plazas con servicio de alimentación, en guarderías,
centros abiertos, en casales, colonias de verano y otros servicios de educación en
el tiempo libre, para los menores a los que se determine la necesidad, tengan
garantizada la seguridad alimentaria durante las vacaciones. En todo caso, se
velará que esta alimentación sea equilibrada.
Doce, instar a que el departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Cataluña
revise y amplíe los baremos de acceso a las becas comedor garantizadas, para que
ninguna solicitud de una familia con dificultades económicas quede excluida.
Trece, manifestar el compromiso municipal en continuar destinando una dotación
presupuestaria, para garantizar la implementación de estas medidas, así como la
promoción de acuerdos con las diferentes administraciones, velando porque el
procedimiento administrativo sea más eficiente.
Catorce, trasladar esta iniciativa ciudadana al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo del Gobierno de España, a los departamentos d‟Ensenyament y Empresa i
Coneixement de la Generalitat de Cataluña.
Quince, trasladar esta iniciativa ciudadana para su conocimiento y adhesión, a las
Entidades Municipalistas, al Parlamento de Cataluña, a los diferentes grupos
parlamentarios, a las plataformas de Afectados por la Hipoteca, a la Alianza para la
Pobreza Energética y a las asociaciones vecinales del municipio.
Todo esto se conseguirá con trabajo y voluntad, escuchando a las personas que lo
están pasando mal, apoyando a los que necesitan ayuda, entre todos lo tenemos
que conseguir, porque sí se puede, sí se puede, sí se puede. Ya he acabado.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, gracias, pues tal y como hemos comentado, pasaremos ahora la palabra
a todos los grupos políticos.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. En primer lugar, nos gustaría saludar a la Federación de Asociaciones
de Vecinos y a la PAH Ciudad de Hospitalet, y agradecerles su participación en
este Pleno y felicitarles también por defender así de bien su iniciativa.
Desde hace algunos años, los debates sobre el derecho a la vivienda y la pobreza
energética se repiten frecuentemente en este Pleno. Unos debates en su mayoría
promovidos por partidos políticos que intentan atender, con mayor o menor acierto,
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las necesidades que se exponen en esta iniciativa. La realidad es que el problema
persiste, ya sea por falta de voluntad política de algunos, por falta de entendimiento
entre fuerzas políticas o por la utilización de mecanismos judiciales de otros.
La realidad es la que conocen y viven, día a día, tanto los servicios sociales como
ustedes. La cruda y dura realidad de demasiadas familias que viven en situaciones
críticas, sin vivienda o con riesgo a perderla, sin ingresos para poder pagar sus
suministros, con dificultades para llevar una alimentación. La realidad es que, más
allá del color político, ninguno de los que estamos en las instituciones hemos sido
capaces de resolver el problema.
Porque en esta calamidad muchos ayuntamientos intentamos atajar el problema,
pero seguimos estando solos, lidiando con leyes que limitan nuestro gasto y
asumiendo competencias que no son nuestras. Por eso es necesario que la lucha
siga en la calle, en el movimiento asociativo, por eso es necesario seguir viendo
plazas llenas de camisetas verdes, porque la historia de nuestros derechos se ha
construido y definido desde esas calles y esos barrios.
En el fondo de la iniciativa nada que añadir, estamos totalmente de acuerdo, así
que les animamos a seguir luchando y a seguir gritando el “sí se puede” allá donde
vayan, un sí se puede que es suyo y nadie les podrá arrebatar. Muchas gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies, a favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, des d‟aquest grup municipal, en primer lloc, agrair a una de les plataformes
d‟afectats per les hipoteques d‟aquesta ciutat, haver portat aquestes reivindicacions
al Ple i a la Federació d‟Associacions de Veïns de l'Hospitalet agrair-los també el fet
de fer-ho possible, perquè no és fàcil amb els reglaments que tenim, dels que ens
dotem en el propi Ple, no és fàcil que una entitat o que un col·lectiu de la ciutat
pugui venir a expressar les seves reivindicacions.
Bé, quant a contingut estem totalment d‟acord amb les mesures plantejades per la
FAV i per la PAH Ciudad de l'Hospitalet, les polítiques a les que fa referència, són
l‟alimentària, la d‟habitatge i els subministraments bàsics, sanejament, aigua,
electricitat i gas. Bona part del contingut de la proposta que avui ens porten al Ple
conjuntament, coincideix àmpliament amb bona part del que nosaltres anomenàvem
"Pla d'emergència", al nostre programa.
I simplement i no m‟estendré més, perquè crec que s‟ha explicat força bé en el
contingut de la pròpia iniciativa, simplement esperem que el govern municipal faci
més cas a aquesta iniciativa ciutadana popular, en cas de ser aprovada, que a les
mocions polítiques aprovades al propi Ple, aquí, durant els últims dos anys, o fins i
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tot, a les seves pròpies declaracions en rodes de premsa. Quantes vegades, ens
preguntem des de fa dos anys, quantes vegades cal que el propi, que aquest
govern municipal afirmi públicament que sancionarà als grans tenidors de pisos
buits, per tal que comenci a fer-ho.
Fa dos anys que ens preguntem i segurament moltes de vosaltres recordeu que
s‟aprovava dos anys abans o un any i mig abans, s‟aprovava una moció en aquest
mateix Ple que deia exactament el mateix i ens continuem preguntant quantes
vegades caldrà que el propi govern afirmi públicament que sancionarà als grans
tenidors de pisos buits, perquè acabi fent-ho al final. Gràcies.

Essent les 19.44 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. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, bona tarda, donar la benvinguda a la Federació de Veïns i a la Plataforma per la
Hipoteca. S‟han dit ja moltes coses i voldria ser breu, donem total recolzament a la
seva iniciativa i el que a mi m‟agradaria aquí poder expressar, expressar-ho avui
amb paraules de futur, seria que amb el recolzament per part, entenc que de la
majoria de les forces polítiques o de totes, i per part del Partit Demòcrata,
m‟agradaria que amb aquest vot favorable a la seva iniciativa, nosaltres puguem dir
el dia de demà que hem aportat el nostre petit gra de sorra per ser uns més en la
solució i la construcció d‟un futur millor. I també, en clau de futur, pregar perquè mai
més s‟hagin de presentar iniciatives d‟aquest tipus en aquest Ajuntament, perquè
voldrà dir que les coses es van solucionant. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. En primer lloc, en nom d‟Esquerra Republicana de Catalunya,
m‟agradaria agrair a la Federació d‟Associacions de Veïns de l'Hospitalet i a la
PAH, el seu compromís i la seva lluita constant, per una vida digna de les persones.
A l‟Estat Espanyol i a Catalunya molts ciutadans i ciutadanes pateixen les
conseqüències d‟una crisi global que ells no han creat. Una crisis que s‟ha agreujat
per una bombolla immobiliària que no s‟ha volgut aturar i també per l‟aprovació de
diferents reformes laborals que han precaritzat encara més els nostres salaris. Les
conseqüències d‟aquestes polítiques són clares, més atur, més misèria, més
pobresa i més desnonaments.
I en lloc de solucionar el problema, moltes administracions, entre elles, la del govern
de l‟Estat Espanyol, doncs s‟han negat a fer la dació en pagament, han preferit
salvar a bancs que han sigut els causants d‟aquesta crisi, en lloc de salvar les
persones, s‟ha modificat una Constitució que era sagrada, però es veu que no per
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pagar el deute que estem pagant entre tots i totes nosaltres, i s‟ha pujat el preu de
la llum sense cap tipus de control.
A Catalunya, al nostre país, ens vam dotar d‟una llei que recull les demandes de la
Plataforma d‟Afectats per la Hipoteca, la Llei contra la pobresa energètica i, com
qualsevol Llei que fa el Parlament de Catalunya, el govern del Partit Popular la
porta al Tribunal Constitucional, en lloc de que és una Llei, doncs positiva, una Llei
que compleix la demanda de la Plataforma d‟Afectats per la Hipoteca, doncs en lloc
el govern de l‟Estat de copiar-la i aplicar-la per frenar els desnonaments i lluitar
contra la pobresa energètica, el que fa és impugnar-la.
Som conscients que des de les administracions cal fer més i millor, a Catalunya, ara
fa un mes, diferents ajuntaments, la Generalitat de Catalunya, les quatre
diputacions, van signar un conveni per donar una resposta unitària a la pobresa
energètica i aplicar la Llei sí o sí, i aplicar les demandes, entre d‟altres, les que avui
votem vostès porten en aquesta moció.
I s‟ha de començar a posar fil a l‟agulla, a requerir a les empreses subministradores
que no facin cap tipus de tall a les famílies en situació de vulnerabilitat, perquè la
llum, l‟aigua i el gas no són cap tipus de privilegi. I sobretot a aquestes empreses
subministradores energètiques que en els darrers anys han obtingut grans
beneficis, més de 40.000 milions d‟euros, des de l‟any 2010, i que a l‟actualitat
algunes d‟elles s‟estan negant a pagar la meitat de la despesa de la pobresa
energètica de les pròpies administracions.
També és positiu que des de les administracions s‟hagi començat a sancionar a
aquelles empreses que tallin el subministrament a persones en situació de pobresa
energètica, com també s‟hagi pogut aplicar ja l‟impost de pisos buits de la
Generalitat de Catalunya, una vegada aixecada la suspensió del propi Tribunal
Constitucional. O aquest propi Ajuntament ha d‟aplicar una taxa de verificació de
pisos buits als pisos de les entitats bancàries de la nostra ciutat, que són més de
1.600.
Per tant, creiem, des del nostre grup polític, que cal fer, com deia abans, més i
millor, ja no hi ha més excuses, no pot haver més dilatacions, i des de les diferents
administracions, amb totes les eines que siguin possibles i que tenim al nostre
abast, hem de donar resposta efectiva als problemes que pateixen els nostres
ciutadans. I és per aquest motiu que el grup d‟Esquerra Republicana donem suport
a aquesta moció que és justa i sobretot esperem, doncs que aquests punts es
puguin desenvolupar i que la pobresa energètica sigui historia a la nostra societat
en els propers anys.
Essent les 19.44 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

…/…

187

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias, quería dar en primer lugar la bienvenida a la Plataforma por la Hipoteca y a
la Federación de Asociaciones de Vecinos de l‟Hospitalet. He de decir que si en
otras ocasiones no podíamos dar apoyo completo a las propuestas que traían a
este Pleno, en esta ocasión las consideramos plenamente asumibles y justas y, por
tanto, daremos, pues nuestro apoyo, desde el grupo municipal del Partido Popular,
a las demandas que creemos que son demandas sociales justas y necesarias,
justas y necesarias, porque la situación económica que hemos vivido así nos lo ha
llevado y nos ha abocado a ellas.
Es cierto que las administraciones se vieron desbordadas por un problema social
que antes no tenía y que han tardado en algún momento en poder resolver o
incluso en buscar mecanismos para su resolución. Actualmente estos mecanismos
creemos que están en marcha y es de esperar que, como ha dicho algún grupo
aquí en este Pleno, pues dentro de poco ojalá no tengamos que hablar de ello.
En primer lugar, hay que poner de manifiesto de dónde venimos, en cuanto a
pobreza energética venimos de cierto de una tarifa de luz que se vio desbordada
durante unos años, que ha propiciado unos sobrecostes y unas tarifas
excepcionales, que no habíamos vivido antes, fruto de una mala planificación, una
planificación y gestión que nos llevó incluso a perder y dejar en manos del gobierno
italiano, una empresa como Endesa.
Tampoco entendemos por qué durante estos años el recibo del agua ha
experimentado una vergonzosa subida, más de un 34%, y por qué administraciones
como la Generalitat no han estado al lado de los ciudadanos y sí en contra del
gobierno. La Generalitat en lugar de poner lo que hacía falta, que era presupuesto,
se puso a hacer leyes que no se pudiesen cumplir y de eso tenemos estos
problemas también.
El gobierno de España, junto al Partido Socialista y Ciudadanos, ha puesto en
marcha una Ley de pobreza energética, que también incluye un bono social de un
25% para varios colectivos, estos bonos sociales son financiados directamente por
las comercializadoras. Y también han establecido en toda España la prohibición
para interrumpir el suministro, el suministro de luz a los colectivos más vulnerables.
Todo esto coordinado con las administraciones autónomas.
Esto es poner en marcha cosas prácticas, útiles, al servicio de los ciudadanos, y no
generar líos, humos y poca política efectiva. Por tanto, creemos que con estas
políticas y con el esfuerzo que están haciendo también los ayuntamientos, que son
realmente los que han tenido que asumir la gran carga social que inicialmente ha
supuesto esta problemática para tantos y tantos vecinos, pues lograremos paliar la
situación y revertirla si es posible, con la subido sobre todo del empleo y la mejora
del crecimiento económico.
Por tanto, creemos positivo también que se mejoren los canales de distribución de
alimentos, que se garantice la seguridad alimentaria, y que la Generalitat asuma un
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mayor peso también en ese presupuesto, para garantizar las becas y garantizar la
alimentación a todos los niños de l‟Hospitalet. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, muy buenas tardes, ante todo nuestro agradecimiento desde Canviem
l‟Hospitalet, nuestro agradecimiento tanto a la Federación, como a la PAH Ciudad
de Hospitalet, por venir aquí, y no solamente por estar aquí esta tarde-noche, sino
por toda la lucha en defensa de los derechos de las personas. Nuestro
agradecimiento también por traer esta iniciativa popular a este Pleno, que es la voz
de la calle, la voz de las personas que están pasando francamente mal toda una
situación económica que no han buscado ellas, que han sido unos poderes fácticos
y una crisis económica provocada para llevar a la mayoría de las personas de este
país a un auténtico desastre.
Agradeceros que traigáis esta moción, porque es una moción que sobretodo habla
de dignidad, de dignidad de las personas, porque habla de soberanía, de soberanía
personal en cuanto a la alimentación, en cuanto a poder calentarse, a poder tener
agua, a poder tener luz. Son elementos fundamentales y básicos en la vida de
cualquier persona, y vosotros los ponéis aquí, los traéis aquí a este Pleno para que
nos demos cuenta, ya lo sabemos, pero para, digamos, evidenciar todavía más la
situación que están viviendo miles de familias, millones de familias, en este país.
Nuestro agradecimiento por eso precisamente, por defender la dignidad, no puede
ser posible que el interés de unos pocos, esté por encima de las necesidades de la
gente y de las personas. Todo nuestro apoyo, no solamente en la institución, sino
también en la calle, cada vez que una persona, una familia, esté desalojada de su
casa, sabéis que podéis contar con nosotros, porque estaremos ahí, haciendo
frente a todas las desigualdades y a todas las injusticias que este país se está
viendo abocado.
Muchísimas gracias y todo nuestro apoyo a esta moción.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, buenas tardes, bienvenidos señores y señoras de la Plataforma por la Hipoteca
y a las Asociaciones de Vecinos. Miren, veo aquí entre los asistentes a una persona
que hace 45 años o más que la conozco, que está en el movimiento vecinal y que lo
veo siempre en el mismo sitio, al lado de los vecinos, no ha cambiado, sigue ahí,
trabajando, luchado por los vecinos, por los barrios, por la mejora de los ciudadanos
y ciudadanas de esta ciudad. Yo quiero agradecérselo y hacerle un pequeño
homenaje, no voy a decir ni su nombre, él ya sabe a quién me refiero, y mirad, no
ha prosperado mucho, lo veo igual, no ha salido ni concejal, ni diputado, ni tal, sigue
ahí, al lado de los vecinos, esos sí son creíbles, y con esta gente es con la que
tenemos que estar trabajando, con los que son creíbles.
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Mirad, yo no os voy a hacer aquí un gran discurso, un discurso… porque los
políticos nos hemos ganado a pulso no ser creíbles, no como esta persona a la que
hacía referencia, entonces, porque al final se cae en la tentación de decir a la gente
lo que quiere escuchar, se hacen discursos cargados de mucha sensibilidad social,
pero también, por qué no decirlo, de una cierta hipocresía, y sobre todo en estos
temas, porque al final, miren ustedes, al final, con esa buena fe y esas
declaraciones de intenciones, no vamos a ningún lado porque, lo he dicho aquí más
de una vez, a mi esto me duele, que al otro día, a otro cosa mariposa y aquello se
queda ahí y no se solucionan los problemas reales de la gente.
Por eso digo que hay que creer a quien hay que creer y he puesto como ejemplo a
las personas que siguen ahí, en el mismo sitio, y que su vocación es de servicio, no
de servirse, no todos los políticos son exactamente así, evidentemente que hay
muchos decentes y honrados, pero nos hemos ganado el crédito al descrédito,
porque como digo, los problemas siguen estando y, miren, ustedes lo dicen muy
claramente, ustedes han descrito perfectamente el problema e incluso la solución
también la describen, no sé si seremos capaces de continuar mañana, pasado y al
otro día, luchando, yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo soberano.
Pero miren, yo sólo les voy a prometer una cosa, y quiero decírselo desde el
corazón, estas cosas nos duelen, yo también vengo del movimiento vecinal y he
visto estos problemas, a mi la vida me ha sonreído y quizás no tenga ese problema,
pero sigo todavía pensando en esa clave, de donde uno viene, no he perdido las
raíces. Miren, yo sólo les puedo decir una cosa, yo les puedo prometer intentar
colaborar y seguir con el problema, para conseguir acabar de una vez por todas,
pero se lo digo desde el corazón, con esta lacra social y sin hacer ninguna
demagogia, pero tienen ustedes razón, no crean demasiado en los políticos, que al
otro día, después de prometer, se les olvida el asunto. Muchas gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Yo no sé si han de creer en los políticos, pero sí en la
política, en todo caso, tómenlo como un ruego. Bueno, primero de todo, me sumo
lógicamente a los agradecimientos y celebrar que además es la segunda iniciativa
ciudadana que tanto la Federación de Asociaciones de Vecinos, como la PAH
Ciutat de l‟Hospitalet, traen a este Pleno, con lo cual de algún modo, permitidme
que lo explique o que lo exprese como un segundo capítulo de la andadura que
hace algunos meses ya iniciasteis en este mismo Pleno, pues con otra temática
mucho más centrada en la cuestión de las viviendas, y hoy más centrada en el
ámbito, por decirlo de algún modo, pobreza energética y garantía alimentaria.
Primero, por lo tanto, vaya por delante ese agradecimiento, pero no sólo por la
moción, sino también por el esfuerzo diario que algunos, yo creo que la mayoría,
pero que algunos sabemos y conocemos y valoramos, que desarrolláis en nuestra
ciudad de l‟Hospitalet. Y también, porque aunque probablemente no esté muy de
moda y probablemente a veces también, pues cuesta hacer un trabajo de
explicación muy intenso, muy duro, yo creo que de la propia iniciativa también creo
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que se deduce otro agradecimiento, y no es otro que el enorme trabajo que, día tras
día, toda la plantilla de trabajadoras y trabajadores municipales públicos, que
trabajan en nuestro Ayuntamiento y, especialmente, permitidme, en el ámbito de
Benestar Social, realizan, yo creo que eso también es una derivada del texto y de
las palabras que acabamos de escuchar.
Y por entrar un poco en los detalles, yo creo que ya se deduce, pero bueno, en todo
caso también argumentaré de una manera mucho más amplia, el rotundo sí de
nuestro grupo, del Partido Socialista, a la moción. Principalmente nos interpeláis
acerca de necesidades básicas en materia, insistía en ese resumen de pobreza
energética y garantía alimentaria. Y también insistís en un elemento en el cual para
nosotros también es fundamental que es dar mayor protección a aquellas personas
de nuestra ciudad que tienen una situación de mayor vulnerabilidad, la infancia y las
personas mayores. Porque las personas mayores cuando, en fin, cuando hablamos
también de según qué debates o cuando tenemos según qué debates, también nos
solemos olvidar y, en todo caso, luego me referiré también a ese colectivo.
Y, en fin, es una iniciativa que además nos fuerza o nos anima o nos obliga, en fin,
cada uno que lo tome como quiera, a establecer o a reforzar compromisos, algunos
que ya existen y otros que nos aparecen de nuevo. Nos planteáis, por ejemplo,
pues que periódicamente vayamos aportando datos y eso ya avanzo que
probablemente nos pueda generar alguna complicación, más de carácter técnico,
porque la elaboración de los datos y cruzar diferentes fuentes, puede resultar
costoso, pero asumimos el compromiso con gusto y, en todo caso, sí que a lo mejor
con una cierta dilación, pero ya algún dato, de hecho, en un momentito os podré
facilitar. Pero sobre todo cuando nos pedís que los vayamos colgando en la web,
bueno, pues ahí estaremos colgando esa información para público conocimiento.
Y permitidme también destacar lo acertado de la reclamación a las compañías
suministradoras que planteáis, pues que con cargo a sus beneficios, pues que
asuman sus responsabilidades que durante un montón de años, pues han estado
eludiendo y especialmente en estos últimos.
Y, por último, entrar en algunos elementos, también planteáis un elemento que
estamos ahora mismo, estamos trabajando el incorporar ese elemento de
dignificación, porque además también es un instrumento, lógicamente, para el
acceso a esos alimentos, pero no deja de ser principalmente o no lo concebimos de
otra manera, como justamente lo planteáis en la moción o en la iniciativa, que es
dignificar el acceso a esos alimentos. Estoy hablando de la tarjeta alimentaria,
estamos trabajando en ello, no es un trámite o un instrumento exento de
dificultades, sobre todo jurídicas, y estamos trabajando en ver cómo lo podemos
salvar.
Pero permitidme, un poco por ir concretando, en cuanto a garantía alimentaria,
antes os hablaba de la “gent gran”, de las personas mayores en esta ciudad,
principalmente, de manera muy resumida, más de 700.000 euros, cada año este
Ayuntamiento, a través de las comidas a domicilio y de los casales, estamos
destinando a cubrir ese frente. Del tema de becas, yo creo que hoy justamente es el
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Pleno más adecuado, porque acabamos, hace un ratito, de ver como se aprobaban
dos dictámenes, uno del cierre del curso 15-16 y otro del incremento del 16-17, en
fin, convenios en materia de alimentos, toda la actividad de “lleure” y actividades
parecidas, también sois conocedores.
Y, en todo caso, por también hacer alguna mención a la pobreza energética, yo
también me sumo, lógicamente, el Partido Socialista también se suma a ese deseo,
pero mientras eso no suceda, mientras siga haciendo falta la garantía, la estabilidad
de las administraciones públicas, este Ayuntamiento estará ahí, como lo ha estado
en el 2016, prácticamente con 400.000 euros dedicados a asumir recibos de
vecinos y vecinas de nuestra ciudad, de suministros a los cuales no podían hacer
frente.
Y, por último, también nos interpeláis acerca de, bueno, de establecer acuerdos, de
ir de alguna manera removiendo obstáculos y, en ese sentido, creo que era el
portavoz de Esquerra Republicana que lo apuntaba, es decir, con la Generalitat, yo
creo que este es un elemento, el de la lucha contra la pobreza energética, que los
ayuntamientos han abanderado, han tirado de este carro en los últimos tiempos, la
Generalitat de manera más reciente también está asomándose a esa iniciativa,
conjuntamente, cuando digo ayuntamientos entiéndase todo el movimiento, todas
las entidades municipalistas, Diputación de Barcelona y Área Metropolitana
especialmente, y también junto con las entidades en las que se asocian los
municipios, Associació Catalana y, en todo caso, Federació de Municipis, también
estamos intentando llegar a acuerdos para eliminar, remover todos esos obstáculos
en la medida de lo posible.
Con lo cual, insisto en el voto favorable del Partido Socialista a vuestra iniciativa.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Ahora si queréis podéis volver a tener una intervención, sí, Sr. P.,
cinco minutos.

SR. P. L. (FAAVV)
Con toda brevedad, me sobrarán tres. Primero de todo, como no puede ser de otra
forma, agradecer el apoyo que se ha prestado desde el Pleno del Consistorio a
nuestra propuesta.
En segundo lugar, una petición que hacemos reiterativa, a todos los partidos y
grupos políticos, el tema de la pobreza no es un arma política para arrojársela los
unos a los otros, ni para hacer demagogias, es un problema grave de la ciudadanía,
por tanto, seamos muy conscientes de eso, porque sí, es cierto, se ha permitido
que ciertas especulaciones, a través del sistema tarifario, se lleven a cabo, y esto
viene de muy lejos, desde que se liberalizó el mercado, en donde todos creíamos
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que los mercados se regularían con esto y lo que hace es subir agua, luz y
cualquier tipo de energía. Por tanto, yo creo que hemos de ser serios. Y luego, a
ver, yo me niego a poner calificativos, pobreza energética es simplemente pobreza
y con eso no se juega.
Y por último decir que somos muy conscientes de que el problema de pobreza no
se arregla ni con mociones, ni con leyes, sólo con eso no se arregla, se arregla con
recursos, con justicia y sobre todo con solidaridad y voluntad política de resolver los
temas. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Bien, no sé si hay algún grupo que quisiera hacer una segunda intervención, creo
que ha quedado suficientemente debatido, claro, la posición de todos los grupos ha
sido de apoyo total y absoluto a esta iniciativa y, por tanto, felicitar a la Federación,
felicitar a la Plataforma, que como se ha dicho, bueno, pues nos alienta a que
continuemos trabajando, que no quedemos satisfechos con lo que hemos hecho
hasta el momento y que continuemos adelante en un tema que afecta a
muchísimas familias, desgraciadamente, y que a pesar de que algunos dicen que la
crisis ya ha desaparecido, los efectos como mínimo continúan estando, y nos
tememos mucho que continuarán estando durante tiempo para aquellas personas y
aquellas familias que no encuentren un futuro y que no tengan las condiciones
personales y familiares que, evidentemente, entre todos debemos de intentar que
se produzcan en nuestra ciudad. Por lo tanto, felicidades y, en fin, a continuar
luchando.
Bien, ahora pasaríamos a las mociones de los grupos políticos, yo no es por
presionar, pero recordar que son las ocho de la tarde y no hemos empezado
todavía con el bloque de mociones, se levantara el Pleno si no finalizamos, por
tanto, pediría a todos los grupos que sean ágiles, porque a las doce se levantaría la
sesión, por tanto, cuanto más tiempo dediquemos a reiterar…, sí, sí, esto es así, a
las doce se levanta la sesión…, sí, sí, es así, Sra. Secretaria.

SRA. SECRETARIA
Es facultad de la Presidencia levantar el Pleno a las cero horas y los puntos irían al
Pleno siguiente.

SRA. ALCALDESSA
Por tanto, pasaríamos los puntos…sí, no vamos a coartar el debate, lo posponemos
a otro momento, efectivamente, pero bueno, lo digo ahora, para no decirlo diez
minutos antes de que finalice el Pleno.
Pasaríamos sin más a las mociones conjuntas.
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Essent les 20.12 hores, abandonen la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i la Sra. Ana González
Montes, regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa-Pirates.
ACORD 36.- INICIATIVA CIUTADANA POPULAR DE LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE L’HOSPITALET, PER A LA GARANTIA I
PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS.
Es dóna compte de la iniciativa ciutadana 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:

INICIATIVA CIUDADANA POPULAR, PRESENTADA POR LA FEDERACIÓN DE
ASOCIACIONES DE VECINOS DE L‟HOSPITALET, PARA LA GARANTÍA Y
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, DERECHO A LA GARANTÍA
ALIMENTARIA Y DE LOS BIENES COMUNES: AGUA, LUZ Y GAS. CON LA
COLABORACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO PLATAFORMA DE AFECTADOS
POR LA HIPOTECA CIUDAD DE HOSPITALET.
INTRODUCCIÓN
El pacto internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC), aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966, en
vigor desde 1977 – del que España forma parte – en el artículo 11.1 reconoce el
derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia,
incluyendo la alimentación, el vestido y la vivienda adecuada, así como una mejora
continua de las condiciones de existencia. De este precepto se desprende el
derecho de toda persona y su familia a disfrutar del derecho a una alimentación
adecuada y suficiente, una vivienda digna (Observación General núm. 4) y el
derecho al agua y el saneamiento (Observación General núm. 15 y reconocido
expresamente por la Asamblea de Naciones Unidas en 2003), como el derecho de
todas las personas a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y
asequible para el uso personal y doméstico.
El derecho a la alimentación y el derecho a la vivienda se encuentran dentro de la
categoría de las garantías indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado.
Se trata de las condiciones fundamentales necesarias para preservar la vida y la
dignidad de las personas, de derechos, no de privilegios supeditados a la capacidad
económica de las personas y de sus familias de hacer frente. Además, como bienes
comunes que son, es necesario que las administraciones velen por la sostenibilidad
de estos recursos, pues se ha hecho evidente que los “mercados” del agua, luz y
gas han sido incapaces de garantizarles el acceso universal.
En este sentido, no podemos obviar que somos las personas las que tenemos estos
derechos reconocidos y son los Estados o las Administraciones Públicas
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competentes quienes los han no solo de garantizar, sino también de respetar, de
proteger y promover. De hecho, privar a las personas y a sus familias de
alimentación, luz, gas, agua y saneamiento, por motivos económicos vulnera
directamente el PIDESC, ya que los Estados se obligan a garantizar los derechos
allí reconocidos sin discriminación alguna por la posición económica (art. 2.2.
desarrollado en la Observación General núm. 3). En esta observación se subraya
que “incluso en tiempos de limitaciones graves de recursos, causadas sea por el
proceso de ajuste, de recesión económica o por otros factores, se puede y se debe
en realidad proteger a los miembros vulnerables de la sociedad”. Y va más allá
pues estipula que “las medidas que habría que considerar apropiadas, además de
las legislativas, está la de ofrecer recursos judiciales en cuanto a derechos que, de
acuerdo con el sistema jurídico nacional, puedan considerarse justiciables. [..] De
hecho, los Estados Partes [..] están ya obligados [..] garantizar que toda persona
cuyos derechos o libertades [..] reconocidos en el presente Pacto hayan sido
violados podrá interponer un recurso efectivo”.
Por otra parte, la Constitución establece en su artículo 9 punto 2: “Corresponde a
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. En cuanto al ámbito
de Cataluña, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en su artículo 24.3., establece
que “las personas o familias que se encuentran en situación de pobreza tienen
derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía que les asegure los
mínimos de una vida digna, de acuerdo con las condiciones que legalmente se
establecen”. Y atribuye a la Generalidad (art.166) la competencia exclusiva en
materia de servicios sociales incluyendo la atribución de “las prestaciones técnicas
y las prestaciones económicas con finalidad asistencial o complementarias de otros
sistemas de previsión pública”.
El Art. 6.4 de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en
el ámbito de la Vivienda y la Pobreza energética (en adelante LMUVPEE) en base
al principio de precaución, establece que, antes de efectuar un corte de suministro,
la empresa suministradora deberá solicitar un informe a los servicios sociales
municipales para determinar si la persona o unidad familiar se encuentra en una
situación de riesgo o exclusión social.
Esta norma es una disposición en materia de defensa de las personas
consumidoras, que actúa en el marco de relaciones de consumo, en el caso que
nos ocupa entre empresas suministradoras y usuarias del servicio.
El art. 331.6.I de la Ley 22/2010, del Código de Consumo de Cataluña (en adelante
CC) tipifica como infracción: “El incumplimiento de los requisitos, obligaciones o
prohibiciones establecidas en esta ley y las demás disposiciones en materia de
defensa de los consumidores”. Esta infracción se deberá clasificar como leve, grave
o muy grave (art. 332.2, 332.3 y 332.4 CC) Se considerará grave el caso que
entrañe riesgo para la salud de las personas o se trate de una infracción continuada
o una práctica habitual, pudiendo ser muy grave si crea una situación de necesidad
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para las personas consumidoras o el caso de que las infractoras la hubieran
cometido lindo – de su situación de predominio en un sector del mercado.
Las conductas descritas serán sancionadas con multa entre 10.001 y 100.000 euros
en caso de ser clasificadas como graves, y multa entre 100.001 y 1.000.000, si lo
fueran como muy graves.
El artículo 341.7 del CC atribuye la competencia para interponer sanciones muy
graves en el Gobierno y Consejeros, y al Departamento competente de la
Generalitat, Organismos de Consumo y Alcaldes en el caso de graves y leves.
Una consolidada jurisprudencia y doctrina TS afirman que la potestad sancionadora
no discrecional sino reglada, y por tanto su ejercicio no es disponible por su titular.
El CC reitera esta obligación en su artículo 311-1, estableciendo que:
1. Los poderes públicos, especialmente los que tienen específicamente encargada
la tutela y defensa de los derechos de las personas consumidoras, deben velar,
mediante procedimientos eficaces y efectivos, por el cumplimiento de los derechos
que reconocen esta ley y las normativas específicas y sectoriales de defensa y
protección de las personas consumidoras.
2. Los poderes públicos a que hace referencia el apartado 1, en caso de un
incumplimiento de la legislación que ponga en peligro de cualquier forma los
derechos o intereses de las personas consumidoras, adoptarán las medidas que
establecen esta ley y el resto del ordenamiento jurídico.
El hecho de haber dejado en manos de empresas privadas la protección de
derechos como el suministro de alimentos, la vivienda y la garantía de las
condiciones mínimas que la hacen digna, como el agua y el saneamiento, la luz y el
gas, ha llevado a que la perspectiva económica haya predominado por encima del
enfoque de derechos humanos.
Los principios de libre mercado, que han gobernado estas necesidades básicas,
han provocado de hecho una vulneración de los derechos anteriormente
mencionados con la connivencia de la Administración Pública, pues a raíz de la
crisis, uno de cada 5 niños se encuentra en riesgo de pobreza, habiendo –
detectado una proporción similar de personas adultas en riesgo de malnutrición, se
ha cortado la electricidad a 1,4 millones de personas y el agua a 300.000 en todo el
Estado Español, con miles y miles de personas no pueden atender a sus
necesidades más elementales de alimentación.
Mientras Endesa, la distribuidora de electricidad que opera prácticamente en
régimen de monopolio en Cataluña, obtuvo 2.771 millones de euros de beneficio en
2012, Gas Natural Fenosa, la distribuidora monopolista de gas en Cataluña, obtuvo
1.657 millones de euros de beneficio en el 2012 y Agbar, la distribuidora casi
monopolista del agua en Cataluña, obtuvo 432,9 millones de beneficio en 2011.
Beneficios conseguidos a costa de subir la electricidad un 63% desde 2008 y el
agua un 65%, y que se han incrementado cuando más cruel ha sido la crisis para
las familias.
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Hay que recordar que hoy 2.200.000 catalanes están por debajo del umbral de la
pobreza y de exclusión social, de estos 300.000 son niños y niñas; que más de
225.000 familias tienen todos sus miembros en paro y 95.000 de ellas no tienen
ningún ingreso. 7 millones de personas de España sufren pobreza energética, y
ésta está provocando la muerte prematura en invierno de entre 2.300 y 9.000
personas al año, frente por ejemplo de las 1.130 muertes por accidentes de tráfico
en carretera el 2013.
El actual escenario no augura una mejora palpable, quedando patente la debilidad
del Gobierno de Cataluña para hacer frente a la situación de exclusión social que
provoca el modelo de gestión actual. La única medida tomada, el vergonzante
Decreto ley sobre el Código de Consumo, se muestra hoy totalmente ineficaz ya
que sólo constan decenas de personas que hayan podido acogerse a la tregua
invernal y absolutamente insuficiente pues tiene un horizonte temporal muy breve.
Es imprescindible iniciar medidas a todos los niveles a fin de poner fin a esta
situación, también y sobre todo a nivel municipal, como algunos ayuntamientos ya
están haciendo.
Hemos de continuar luchando contra la pobreza energética y la necesidad
alimentaria, para que toda persona tenga derecho a mantener la vivienda en unas
condiciones de vida digna en lo que se refiere a los suministros energéticos y de
agua, así como el acceso al derecho a la alimentación a aquellas personas que se
determine la necesidad.
Los antecedentes descritos recomiendan la redacción de la presente Iniciativa
Ciudadana Popular y la aprobación de los siguientes acuerdos por parte del Pleno
municipal.
ACUERDOS:
Primero.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de L‟Hospitalet para
garantizar el acceso a estos derechos, siempre que se den las circunstancias
recogidas en la ley 24/2015, de 29 de julio, de medidas urgentes para afrontar la
emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
Segundo.- Instar al gobierno de la Generalitat de Catalunya y al gobierno del
Estado a que estudie la posibilidad de repercutir el coste de la bonificación del
derecho y la condonación de la deuda en función del servicio a cargo de los
beneficios de las distribuidoras de luz, de agua y de gas.
Tercero.- Se aplicará el Principio de Precaución regulado en el art. 6.4 de la Ley de
Medidas Urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la Vivienda y la
Pobreza Energética (en adelante LMUVPE) en los protocolos de cortes, dada la
relevancia para la salud de las personas. En todo caso, no se podrá realizar ningún
corte sin la demostración por parte del Ayuntamiento, previas diligencias con el
operador privado si fue el caso, que el hogar en cuestión tiene suficiente capacidad
económica (descrita en el Acuerdo primero) para hacer frente al recibo básico.
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Cuarto.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que inicie una auditoría y exposición
pública de todos los costes vinculados al servicio para identificar los costes reales y
eliminar gastos innecesarios en la prestación del servicio público (tales como
cánones concesionarios, cánones de conocimiento, peajes, etc.).
Esta auditoría debería permitir determinar el origen y destino de los beneficios
obtenidos por las compañías gestoras y establecer una mesa de negociación para
que estas contribuyan a garantizar el acceso a suministros básicos.
Quinto.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que inicie con urgencia todos los
trámites pertinentes para establecer unas nuevas tarifas que garanticen el acceso
universal a las necesidades básicas. Estas responderán a criterios de
transparencia, sostenibilidad y progresividad. En este sentido también se
establecerán planes energéticos para llevar a cabo reformas en las viviendas.
Sexto.- Instar a la autoridad competente para que estudie incorporar unas tarifas
energéticas y de agua más justas.
Séptimo.- Manifestar el compromiso del Ayuntamiento de mantener y si fuese
necesario ampliar el fondo específico dotado en el Presupuesto municipal para
atender los casos más urgentes de pobreza energética.
Octavo.- Instar a la Generalitat de Catalunya a que dentro del marco de sus
competencias sancione de acuerdo con lo que prevee la ley 22/2010, de 20 de julio,
del Código de Consumo de Catalunya.
Noveno.- Publicar trimestralmente, en el portal web municipal:
. El número de familias que reciben bonificaciones relacionadas con la pobreza
energética, tramitadas por el ayuntamiento de l‟hospitalet
. La cuantía total de las bonificaciones diferenciando su procedencia, especificando
la cuantía de la deuda asumida por el Ayuntamiento.
Décimo.- Manifestar el compromiso en reforzar algunos canales normalizados de
distribución de alimentos que no estigmaticen, como la tarjeta solidaria de
alimentos.
Undécimo.- Consolidar el número de plazas, con servicio de alimentación, en
guarderías, centros abiertos, en casales, colonias de verano y otros servicios de
educación en el tiempo libre, para los menores a los que se determine la necesidad,
tengan garantizada la seguridad alimentaria durante las vacaciones. En todo caso,
se velará que esta alimentación sea equilibrada.
Duodécimo.- Instar a que el Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya revise y amplíe los baremos de acceso a las becas comedor
garantizadas, para que ninguna solicitud de una familia con dificultades económicas
quede excluida.
Treceavo.- Manifestar el compromiso municipal en continuar destinando una
dotación presupuestaria para garantizar la implementación de estas medidas así
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como la promoción de acuerdos con las diferentes administraciones, velando
porque el procedimiento administrativo sea más eficiente.
Catorceavo.- Trasladar esta iniciativa ciudadana al Ministerio de Industria, Energía y
Turismo del Gobierno de España, a los Departamentos d‟Ensenyament i d‟Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya.
Quinceavo.- Trasladar esta iniciativa ciudadana para su conocimiento y adhesión a
las Entidades Municipalistas, al Parlament de Catalunya, a los diferentes grupos
parlamentarios, a las plataformas de Afectados por la Hipoteca, Alianza para la
Pobreza Energética y las asociaciones vecinales del municipio.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 37 presentada pels grups polítics municipals del
PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU i la CUP-PA, amb l‟adhesió de
CIUTADANS; i amb la moció número 38 presentada pel grup polític municipal del
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA, amb l‟adhesió de CIUTADANS i de
CiU; es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació de la primera moció, la del col·lectiu migrant, no sé qui
és el grup, no ho han parlat, Sr. Husillos, en tot cas, l‟altre moció la presentarà el Sr.
Belver, com a mínim tenim una que sí que sabem qui la presenta. Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
No, és que, clar, aquesta com que no neix de..., si se‟m permet fer també, com que
no neix d‟una petició de cap grup, sinó que neix de l‟Espai de Ciutadania i arran
d‟una intervenció, una petició de paraula que vam tenir fa tres, quatre mesos, doncs
potser a quedat d‟aquesta manera, l‟hem fet tots tan col·lectiva que al final, doncs
ens costarà posar-li la veu, permeteu-me fer aquesta entrada, aquesta introducció.
Bé, en definitiva, jo crec que va quedar...si recordem d‟alguna manera el contingut
del Ple de fa tres o quatre mesos, el col·lectiu de Mujeres Pa‟lante, doncs ja ens va
traslladar d‟alguna manera la seva percepció al respecte d‟algunes qüestions que
s‟estaven produint o que entenien que podíem millorar a la ciutat i, en tot cas, per
no posar-ne de més, com que la immensa majoria, doncs ja vam tenir aquell debat
i, en tot cas, això el que fa és formalitzar, doncs llegir els acords.
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El primer, demanar a la Subdelegació del Govern l'augment del nombre de les cites
prèvies del servei d'atenció a les persones d'origen estranger, així com millorar
l'atenció a les cites d'estrangeria amb més recursos i inversió econòmica, si escau.
El segon, sol·licitar la facilitació a les Oficines d'Atenció al Ciutadà de l‟Ajuntament
de l'Hospitalet de la informació sobre els serveis específics per a persones
estrangeres que les administracions públiques i entitats ofereixen actualment.
Tercer, instar a l‟ampliació d‟hores dels serveis d'ajuda pràctica a les persones
estrangeres que actualment presten diverses entitats de la ciutat, amb el
recolzament de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o
l'Ajuntament, per a la realització de les tramitacions virtuals dels permisos de
residència, cita prèvia.
Quart, instar a la creació d‟una bonificació de les taxes municipals de l'informe
d'arrelament quan es tracti de nuclis familiars amb una renda inferior, d‟acord als
criteris que fan servir serveis socials.
Cinquè, fer difusió entre els col·lectius afectats, sobre la implementació del sistema
per garantir que tothom es pugui empadronar.
I sisè, donar trasllat d'aquests acords a la Subdelegació del Govern a Catalunya, a
les associacions de persones d'origen estranger, a l'entitat Mujeres Pa'lante i
d‟altres entitats locals que treballin amb el col·lectiu migrant, així com a l‟Espai de
Ciutadania.
Bé, doncs insisteixo, com que és una moció que presentem un conjunt de grups, ja
la donem per explicada d‟alguna manera.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Per presentar la moció que fa referència a la petició de
la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l‟Administració Local. Dir
que en el Ordre del Dia apareix amb l‟adhesió del grup de Ciutadans, però que
també hi ha una adhesió del grup de Convergència, que no ha quedat recollida en
l‟Ordre del Dia, en la impressió de l‟Ordre del Dia.
Dit això, molt ràpidament, aquesta moció el que demana és la derogació d‟una Llei
que ja en el seu inici, diguéssim, en el seu origen, ja aquest Ple es va pronunciar en
contra de l‟elaboració en aquell moment i de l‟aprovació d‟aquesta Llei. Una Llei que
estableix l‟estabilitat pressupostària com el principi rector de l‟acció de
l‟administració pública. Nosaltres, d‟entrada, aquest principi no creiem que hagi de
ser el fonament, el principi rector de l‟administració pública i encara menys que els
criteris de sostenibilitat de l‟administració pública s‟hagin de començar a forjar en
els governs locals tenint en compte que els ajuntaments, ja fa uns quants anys, no
fem pressupostos amb dèficit, però que, a més a més, que el tancament dels
comptes, les liquidacions es fan fins i tot amb superàvit.
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Per tant, fer recaure en les administracions locals, com diu la Llei, governs locals,
per nosaltres aquesta responsabilitat, sense tenir en compte que el que realment li
cal als governs locals, als ajuntaments, als municipis, el que els cal és una Llei
d‟Hisendes Locals que posi fi al menysteniment que s‟ha tingut d‟aquest òrgan del
conjunt de les estructures administratives de l‟Estat, pensem que ha arribat l‟hora
de derogar aquesta Llei, però no només derogar aquesta Llei, sinó construir un nou
marc legislatiu a través d‟una nova Llei d‟Hisendes Locals que, a més a més,
garanteixi el finançament.
Recordem aquell famós 25, 25-50, ja no sé on queda allò, però el que és evident és
que els ajuntaments des de l‟inici del seu tarannà a l‟any 1979, amb els primers
ajuntaments democràtics, ens movem amb un volum de despesa del conjunt de
l‟administració pública d‟entre el 12 i el 14% i d‟aquí no pugem, malgrat que són
d‟altres els que generen el dèficit, són d‟altres els que fan els incompliments,
aquesta estabilitat pressupostària, aquesta limitació de l‟acció, només recau sobre
els ajuntaments, oblidant-nos del principi que creiem que aquest sí que hauria de
governar l‟acció dels governs dels diferents nivells, que és el principi de
subsidiarietat i apropant la solució al problema i no posant cada vegada el problema
més lluny de la solució.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Donaria només veu als partits o regidors que no s‟han posicionat o
que no signen, sí, Sr. Jiménez.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies, bé, en aquest cas tenim dues mocions que apareixen també de forma
recurrent al nostre Ple, crec que em sembla que ja va haver-hi una iniciativa de
“papeles sin contrato” i alguna moció més que parlava del tema de garantir la no
discriminació al col·lectiu migrant, i també el tema de la LRSAL és un tema que ha
sortit en vàries ocasions en aquest Ple. Com anem també justos de temps, tampoc
crec que haguem de repetir gaires arguments en aquests temes, així que votarem a
favor de les dues.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les dues.
Essent les 20.20 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Ana González Montes,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

…/…

201

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, nosaltres ara ens posicionarem i argumentarem sobre la moció per a la
derogació de la Llei de racionalització i sostenibilitat de l‟administració local. Bé, la
història d‟aquesta llei, aquesta llei orgànica 27/2013, de 27 de diciembre, “de
racionalización y sostenibilidad de la administración local”, té la seva arrel, per
nosaltres, en la reforma constitucional de l‟article 135 de la Constitució espanyola,
en el qual, entre moltes altres coses, s‟avantposa el pagament del deute estatal, a
la despesa pública.
Ara demanen la supressió d‟aquesta llei, aquesta llei el que fa és, a través del
control de la despesa pública o, si més no, amb aquesta justificació, justificar el
treure o donar competències als municipis, tant des de nivell estatal, com
autonòmic. A la moció també se‟ns planteja una visió plenament economicista de la
funció del sector públic, s‟entén, ho entenem, ja que la justificació constant de la
reforma de la llei va encaminada: u, a la reforma de l‟article 135 de la Constitució i
dos, a l‟eficiència pressupostària. Es diu que fa 4 anys es va aprovar una moció
conjunta també, amb un posicionament contrari. També explica que els recursos
van ser admesos a tràmit pel Tribunal Constitucional i que estan pendents de
tramitació i sentència. Pel principi de subsidiarietat com a motor econòmic, estem
d‟acord.
Es proposa acordar la derogació de la llei i aprovació d‟una nova llei de Règim
Local, impulsar una nova llei d‟hisendes, fer-ho extensiu a d‟altres institucions
municipalistes. Bé, hi votarem a favor, ho farem ara i ho haguéssim fet just després
de la seva aprovació, però ens agradaria no separar-ho en el debat de l‟aprovació
també de l‟article 135, o del canvi de l‟article 135, de la Constitució espanyola, que
creiem que és un atac també als drets de ciutadans i ciutadanes, on s‟avantposa el
pagament del deute a la despesa pública. Cap llei basada en aquesta premissa
hauria d‟estar vigent, per tant, la llei 27/2013, de 27 de desembre, hauria de ser
derogada, per nosaltres.
En aquest cas, el municipi és la institució més pròxima a la societat i la que més
coneix la quotidianitat i el dia a dia del territori. En aquest sentit, des de la CUPPoble Actiu, com a projecte municipalista, estarem en contra de qualsevol reforma
legal o de qualsevol legislació vigent, que relegui als municipis a mers gestors de
serveis. Al nostre entendre, és des de l‟àmbit d‟actuació local des d‟on es pot actuar
amb més rapidesa i coneixement sobre les problemàtiques socials.
No podem ni volem oblidar, que l‟article 135 de la constitució es va reformar quan
tothom estava de vacances i sense un debat ampli i transversal. Va ser un pacte
amagat entre les dues forces hegemòniques de l‟Estat, per tal de preservar els seus
interessos partidistes. Hem de recordar que gràcies al suport incondicional del Partit
Socialista a la pròpia reforma, ara ens trobem debatent aquesta moció també, que
sense el seu pacte amb el Partit Popular no hi hauria aquest conflicte i que ells van
ser són còmplices necessaris i estrets col·laboradors, enfocant les solucions a la
crisi de manera purament economicista. Condonant un deute a la gran banca de
l‟Estat, deute pagat amb diners públics en lloc d‟haver-se invertit en polítiques
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socials, en lloc d‟utilitzar un enfocament social, pensant en les persones i en la
realitat que moltes d‟elles pateixen i seguiran patint. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, per posicionar-me a la moció número 38. Bé, la LRSAL, com
sempre hem manifestat des del grup municipal d‟Esquerra, és un atac a l‟autonomia
local, una Llei que es va fer d‟esquenes als municipis i, com deia el portaveu de la
CUP, el que prioritza és pagar el deute en lloc d‟invertir en despesa pública. I cal
recordar que el deute és bàsicament de l‟Estat Espanyol, que ja supera el bilió
d‟euros, el 75% és del govern de l‟Estat Espanyol, un 20% és de les comunitats
autònomes i únicament un 5% d‟aquest deute és del propis ajuntaments. Per tant,
qui necessita una LRSAL no són els municipis, qui necessita una LRSAL és el
govern de l‟Estat Espanyol.
Per tant, nosaltres, doncs votarem a favor d‟aquesta moció, com també ho vam fer
al Congrés dels Diputats quan la gent de Podemos va presentar una proposta en la
qual demanava la supressió i la derogació de la LRSAL. Una proposta que no va
sortir endavant per l‟abstenció del Partit dels Socialistes i pel vot en contra del Partit
Popular i de Ciutadans. Per tant, nosaltres donem suport, com hem fet al Congrés,
com al Parlament de Catalunya i com ho fem aquí a l‟Ajuntament de l'Hospitalet,
donem suport a totes aquelles propostes que vagin en derogar, doncs aquesta Llei
injusta com és la LRSAL.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la 38, nosotros no negamos que pueda ser la Ley susceptible
de mejora y de enmienda, pero votaremos en contra de la moción.
Respecto a la 37, bueno, esta iniciativa, como ya se ha comentado, esta moción fue
fruto de una iniciativa popular y prácticamente el posicionamiento nuestro, pues
sería el mismo. No obstante, tenemos un punto, seguimos criticando lo que es la
tergiversación de ligar actitudes xenófobas, discriminativas, con el simple hecho de
legislar derechos y deberes de personas que se encuentran en nuestro país.
Y también reiterar, nosotros nos pusimos a disposición del colectivo de Mujeres
Pa‟lante para poder concertar una visita, una visita y una entrevista con la
Subdelegación del Gobierno, nos hemos puesto… en dos ocasiones hemos
intentado ponernos en contacto con ellas, no sabemos qué ha sucedido, lo cierto es
que todavía seguimos pendientes de esa respuesta. Por lo tanto, no vemos que si
no ha habido una oportunidad de diálogo con la Subdelegación de Gobierno,
tengamos que votar a favor de esta propuesta y, por ello, nos abstendremos en el
punto 1 y votaremos a favor del resto.
No obstante, reiterar que la Subdelegación de Gobierno está haciendo esfuerzos
mayúsculos para poder solucionar los problemas a que antes se habían referido y
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se refieren en esta moción. Sí es cierto que la Subdelegación de Gobierno atendió y
puso a disposición de las personas inmigradas más de 112.500 visitas, para citas
previas. Es cierto que hay una serie de acciones o de gestiones que se tienen que
realizar, como marca la Ley, directamente en la Subdelegación, y otras que se
pueden realizar a través de otros medios, como podía ser directamente a través de
las oficinas de atención ciudadana de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
Por tanto, la Subdelegación de Gobierno ha puesto más medios en aquellas
gestiones que sólo se pueden realizar presencialmente en la Subdelegación, y ha
atendido en el año 2016, más de 126.000 solicitudes, con un promedio de
resolución de 24 días. Por tanto, además ha mostrado voluntad para atender todas
las situaciones de urgencia y en la obtención de una cita, sobre todo cuando eran
situaciones por tiempo, etc, o por errores informáticos que ha reconocido la propia
Subdelegación del Gobierno que ha tenido.
Por ello, nosotros apoyamos esta moción, pero nos abstendremos en el punto 1.
Essent les 20.25 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosaltres ens posicionarem sobre la moció 38, moció per a la derogació de la Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l‟Administració Local, el nostre grup municipal
votarà a favor d‟aquesta moció i votarem a favor, perquè considerem que aquesta
llei té un caràcter recentralitzador i és profundament antimunicipalista. Una llei que
vulnera l‟autonomia local, persegueix aprimar l‟Estat social i que tenia com objectiu
principal l‟aplicació estricta de les retallades i de les polítiques d‟austeritat.
Com ha comentat el nostre company d‟Esquerra Republicana, per això al Congrés
dels Diputats, el grup parlamentari d‟Unidos Podemos-En comú Podem-En Marea
va presentar una proposició per derogar LRSAL, com mesura urgent i transitòria i
que en un termini de nou mesos el Govern presentés un nou projecte de règim
local.
El que no entenem és que el PSOE, un PSOE que fins i tot va arribar a presentar
un recurs d‟inconstitucionalitat sobre aquesta llei, juntament amb altres grups
parlamentaris, als ajuntaments presenta iniciatives per derogar aquesta llei, però al
Congrés dels Diputats, que és on realment es pot derogar aquesta llei, decideixen
abstenir-se, amb mirada còmplice del PP i de Ciutadans, i mantenir als ajuntaments
ofegats per aquesta llei.
Potser n‟hi ha interesos més enllà, que és tenir com excusa aquesta llei per no
complir les seves obligacions als ajuntaments i sempre és més fàcil donar-li les
culpes al PP, però en aquest cas els responsables de no aprovar aquesta derogació
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va ser el PSOE. El PSOE que va decidir no fer la nosa al PP i a Ciutadans, i
mantenir una llei injusta i que ofega als ajuntaments, buidant-los de competències.
No serveix de res queixar-se i presentar mocions, si quan es pot tombar aquesta llei
i guanyar autonomia i finançament municipal, el teu partit a Madrid no ho fa i manté
aquesta llei del PP que ofega als municipis, incomplint les seves pròpies promeses
electorals.
Nosaltres sí que votarem a favor aquí, al Parlament i al Congrés. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies, entenc que queda..., sí, Sr. Belver..., vostè ha estat adherit a les
dues mocions... sí ahora empezamos el segundo turno ¿vale? Yo pediría, ya que se
han aprobado las dos y creo que no hay demasiada polémica, un poquito
de...venga, muy bien.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, Sra. Alcaldessa, per aclarir alguna qüestió, perquè, bé, vostè deia que s‟han
aprovat les dues mocions que és el que realment és important, però per aclarir
alguna cosa, perquè no quedi en l‟ambient alguna de les coses que s‟han dit.
És cert, el PSOE es va abstenir a la proposta de derogació de Unidos Podemos en
el Congrés dels Diputats, entre d‟altres coses, perquè el que plantejava era que es
derogués la Llei i obrir un període de nou mesos en el qual ens retrotrèiem a la Llei
de l‟any 1985. En aquella proposta el que es feia, a més a més, es deixava en vigor
tot l‟article 2, que és tota la reforma sobre la qual es va operar la Llei d‟Hisenda
Locals i que suposava que a nivell financer la consideració del municipalisme com
una realitat depenent i tutelada per l‟Estat, deixaven totes les eines en mans de
l‟Estat, perquè continués fent la tutela i el control de les hisendes locals.
El que fa fonamentalment, tornant al que feia la derogació, era tornar-nos al
moment de la Llei de 1985 i nosaltres el que plantegem és anar més lluny, perquè
ja, com diu la moció i el que es va plantejar en el Congrés dels Diputats, és que a la
vegada que es plantegi una derogació, es plantegi, a la vegada, una nova norma,
una nova Llei d‟Hisendes Locals i una reforma dels governs locals. Els governs no
estan per més pegats, però sobretot no volem pagar els de 7, 8, 9, 10 mesos, que
vol que tornin a carregar-nos inseguretat jurídica, en aquest Ple fem acords i acords
en els quals posem la LRSAL com un element que ens està distorsionant, que ens
està impedint, poder impulsar polítiques i no volem continuar d‟aquesta manera.
A Espanya, totes les comunitats autònomes governades pel Partit Socialista han
presentat recurs contra la Llei, més de 3.000 ajuntaments governats pel Partit
Socialista han anat als tribunals, per tant, no som sospitosos de no voler solucions,
el que no volem són més pegats.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, una intervenció molt breu, un simple comentari sobre l‟altre, sobre la 37, per
garantir la no discriminació del col·lectiu migrant, bé, simplement dir que es dóna la
circumstància, en aquesta moció de la que som també proposants, que moltes
d‟aquestes persones que s‟enfronten a aquest tràmits són dones, caps de família
moltes d‟elles, sobre les quals recau el pes afegit de fer totes aquestes passes que
s‟expliquen a la moció. I és per això que ens hagués agradat que l‟acord relatiu a la
taxa sobre l‟arrelament, que cobra el nostre Ajuntament, parlés d‟una rebaixa
generalitzada i no pas de bonificacions puntuals, on ha de ser la part interessada
qui reclami finalment aquesta bonificació, com a exempció al reconeixement d‟una
taxa. Posant de nou, per nosaltres, un filtre, una trava més, al nostre entendre, a
l‟accés en igualtat d‟oportunitats per a tothom, als tràmits esmentats amb
anterioritat. Haguéssim preferit que s‟acceptés la proposta inicial de rebaixa de la
taxa i no la proposta final que hem acceptat, perquè la proposta de moció no era
nostra, però ens hagués semblat molt més just. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Miren, la moción 37 nosotros, obviamente, estamos adheridos y la
vamos a votar sin más preámbulos a favor. En cuanto a la 38, también la votaremos
a favor, obviamente por lo mismo que he dicho en el anterior punto, pero me
sorprende que el PP haya votado en contra, porque mire, Sr. Hermosín,
seguramente es por desconocimiento, no creo que haya otra voluntad.
En el punto 124 de los 150 compromisos para mejorar España, firmados con el PP,
dice lo siguiente y, mire, hay que cumplir con lo que se pacta, nosotros ya
cumplimos Sr. Hermosín, ya cumplimos cuando apretamos el botón verde, para
poner en marcha el gobierno de la Nación, por lo tanto, ustedes ahora tienen que
cumplir con lo que firmaron y firmaron que en el punto 124 de los 150 que firmaron,
decía lo siguiente, seguramente, y no lo digo con acritud Sr. Hermosín, entiéndalo,
usted por desconocimiento ha votado algo que debería haber votado a favor, como
mínimo abstenerse, ya para salir salvando los muebles, si es que no le apetece,
abordar, fíjese lo que dice el punto 124, abordar una nueva financiación local de
forma paralela a la reforma de la financiación autonómica, avanzando en la
limitación de las competencias que deben corresponder a las corporaciones locales
y la garantía de una financiación suficiente y estable para dar los servicios que los
ciudadanos demandan, punto 124 de los 150 acuerdos.
Nosotros hemos cumplido, ya le digo y lo reitero otra vez, sin ninguna acritud Sr.
Hermosín, sabe usted que le aprecio y le valoro, pero que quede claro que, si es
por desconocimiento, pues bueno, pues seguramente podrá estar eximido de la
culpa, entre comillas, porque yo no soy nadie para culpar, pero en cualquier caso
que quede claro que nosotros cumplimos apretando el botón verde para que
hubiera el gobierno de la Nación y ustedes ahora tienen que cumplir con eso, lo
mismo que con lo del señor de Murcia, que no se nos vaya de rositas que también
ha firmado. Muchas gracias.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, se li havia passat el torn, però és igual, vinga.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, com que m‟havia adherit a les dues...només volia manifestar també, respecte a
la LRSAL, que em sorprèn el posicionament de vot del Partit Popular quan després
presenta mocions en les quals el que demana són càlculs de possibles inversions
per part de una institució com l‟Ajuntament, en el qual si el que estem intentant, o
sigui, si ho racionalitzem i després impedim gastar diners, ho facin, no? Jo a
vegades penso que, senzillament, el que vol el Partit Popular és que hi hagi una
administració única que és l‟Estat Espanyol i els demés desapareixem, no? Dit això,
em sorprèn aquesta posició de vot i, bé, seguim.

SRA. ALCALDESSA
Això últim no caldria, el que hi hagi una administració única.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
És el que voldrien.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Y se está luchando por la administración única, y desde hace tiempo se está
trabajando por la administración única, pero no es en el sentido en el que usted lo
afirma, por supuesto, sino en la coordinación total de todas las administraciones.
Y respecto al portavoz de Ciudadanos, Sr. García, eso no tiene nada que ver con lo
que he votado antes, créame que he dicho que la Ley es susceptible de mejoras y
seguramente habrá que hacer alguna, incluido el acuerdo que tenga el partido, que
firmó el Partido Popular con su grupo, con Ciudadanos, con su partido, pero eso no
significa ahora traer aquí la derogación total de la Ley.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedarien aprovades les dues mocions i passaríem a les mocions
indivi…ai, perdó! bé, vinga, ja he fet no sé quin ordre, ho he fet molt
desordenadament, per tant, ja no vindrà d‟un.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Només comentar, sí que és veritat el que comenta el Sr. Belver, n‟hi ha parts de la
Llei que no es deroguen, però es deroguen moltes parts que ara mateix fan molt
difícil l‟actuació de l‟administració local, i obria un període transitori de nou mesos
per fer una altra Llei que fos adient per a l‟administració local. Crec que això seria
molt positiu i el que ha decidit el PSOE és deixar-ho com està i continuar amb
aquesta Llei que tenim, que no ens agrada a ningú, però continuar amb ella.

SRA. ALCALDESSA
A veure si som capaços de traslladar des de aquesta unanimitat o casi unanimitat
que aquesta no és una Llei que ens doni els instruments i les eines que necessitem
els ajuntaments, a veure si aquest esperit es trasllada al Congrés dels Diputats,
tothom es posa d‟acord, es legisla, es deroga una Llei que no serveix, que és la
LRSAL, això ho constatem, i podem tenir una Llei que és un deute, jo diria històric,
històric de la democràcia i que portem tots els anys del món, doncs reivindicant una
nova Llei de finançament i una Llei que sigui útil per als municipis i sobretot pels
ciutadans. No em vull allargar, perquè he demanat brevetat a tothom i no seré jo la
que ara m‟allargui.
Passem a les mocions individuals, comencem per la del Partit dels Socialistes de
Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 37 i 38; adoptant-se els
següents acords:

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES, ERC, CiU, CUP-PA
Amb l’adhesió de CIUTADANS
MOCIÓ 37.MIGRANT.

PER GARANTIR LA NO DISCRIMINACIÓ AL COL·LECTIU

L'Hospitalet de Llobregat és una gran ciutat, des del punt de vista del nombre
d‟habitants (amb més de 260.000 habitants registrats al 2015) i també per la seva
pluralitat i composició demogràfica. La població d‟origen estranger representa
gairebé un 25% del total de la població de la nostra ciutat, això comporta grans
avantatges, com l'enriquiment cultural o el fet de rejovenir la nostra població,
clarament envellida.
Tanmateix comporta grans reptes. El primer i més important es: garantir com a
institució que l'Hospitalet de Llobregat sigui un municipi amb el mateix marcs de
drets i oportunitats socials per a totes les persones que viuen a la ciutat. Garantint
alhora, que no es produeixi cap tipus d‟actitud o acció discriminatòria ni cap actitud
xenòfoba, començant per les dinàmiques i tràmits administratius o institucionals, a
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l'hora d‟afrontar les passes per a la seva regulació administrativa, com a ciutadania
d'origen estranger.
A l'Hospitalet, més de 50.000 persones tenen l'obligació legal de renovar cada 1, 2
o 5 anys els seus permisos de residència, segons el temps de permanència i
condicions de la persona qui ho demana. Aquests tràmits comporten l‟ús de
plataformes per Internet i la majoria d'aquestes persones es troben en una situació
de desconeixement absolut d'aquesta eina digital, motiu pel qual es veuen
obligades a contractar advocats/des que els hi realitzin aquestes gestions. Part
d‟aquest col·lectiu sent por cada dia, tan sols pel fet d‟haver de viure sense papers i
que això comporti la seva detenció i empresonament al CIE de la Zona Franca
(Centro d‟Internament d‟Estrangers).
Donada l'obstaculització i la dilació a l'hora de sol•licitar cita o realitzar qualsevol
tipus de tràmit d‟estrangeria, aquestes persones denuncien les greus dificultats
institucionals a la qual es veuen sotmeses, tal i com es va plantejar al Ple Municipal
de octubre de 2016. Entre d‟altres obstacles, es concreta en les següents
situacions:
La web de la seu electrònica de la Secretaria Estado de Administraciones Públicas
es troba, en massa ocasions, totalment col·lapsada, el que impedeix que les
persones migrades puguin demanar i puguin tramitar els permisos dins dels terminis
necessaris. Conscients d'aquesta situació, la solució a aquests col·lapses es
contempla un altra vegada des d'eines informàtiques que exigeixen coneixements
digitals elevats. També es permet la presentació de documentacions via correu
normal o en oficines públiques no especifiques, però els tràmits es prolonguen a un
mínim de 3 mesos.
Per altra banda, a l'àmbit local les persones que sol·liciten l‟arrelament, un dret
totalment reconegut, han de pagar unes taxes municipals. Unes taxes molt
elevades donada la seva situació, ja que una majoria de les persones migrades, per
la seva situació, es veuen abocades a treballar en condicions molt precàries, amb
horaris i jornades laborals extenuants, que ni tan sols els hi permeten gestionar els
tràmits d'un sistema que, en moltes ocasions, resulta discriminatori. En moltes
altres municipis es va acordar una baixada de taxes, com es en el Ajuntament de
Barcelona i el de Salt, per exemple. Actualment a la nostra ciutat les taxes triplicant
el cost que s‟ha de pagar a Barcelona.
Per tot això, els grups municipals del PSC, ICV-EUiA-Pirates-E, ERC, CiU i CUPPA, amb l‟adhesió del grup municipal de CIUTADANS, proposen al Ple de
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, els següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMER amb 22 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
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Alcázar Esteban, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume
Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío
Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb
3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Demanar a la Subdelegació del Govern l'augment del nombre de les
cites prèvies del servei d'atenció a les persones d'origen estranger, així com
millorar l'atenció a les cites d'estrangeria amb més recursos i inversió
econòmica, si escau.
b) S’aprova per unanimitat l’acord SEGON, que literalment diu:
SEGON.- Sol·licitar la facilitació a les Oficines d'Atenció al Ciutadà de
l‟Ajuntament de l'Hospitalet de la informació sobre els serveis específics per a
persones estrangeres que les administracions públiques i entitats ofereixen
actualment.
c) S’aprova per unanimitat l’acord TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Instar a l‟ampliació d‟hores dels serveis d'ajuda pràctica a les
persones estrangeres que actualment presten diverses entitats de la ciutat amb
el recolzament de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya o
l'Ajuntament per a la realització de les tramitacions virtuals dels permisos de
residència, cita prèvia, etc
d) S’aprova per unanimitat l’acord QUART, que literalment diu:
QUART.- Instar a la creació d‟una bonificació de les taxes municipals de
l'informe d'arrelament quan es tracti de nuclis familiars amb una renda inferior
d‟acord als criteris que fan servir serveis socials.
e) S’aprova per unanimitat l’acord CINQUÈ, que literalment diu:
CINQUÈ.- Fer difusió entre els col·lectius afectats sobre la implementació del
sistema per garantir que tothom es pugui empadronar.
f)

S’aprova per unanimitat l’acord SISÈ, que literalment diu:
SISÈ.- Donar trasllat d'aquests acords a la Subdelegació del Govern a
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Catalunya, a les associacions de persones d'origen estranger, a l'entitat Mujeres
Pa'lante i d‟altres entitats locals que treballin amb el col·lectiu migrant, així com
a l‟Espai per la Ciutadania.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
Amb l’adhesió de CIUTADANS i CiU
MOCIÓ 38.- PER A LA DEROGACIÓ DE LA LLEI DE RACIONALITZACIÓ I
SOSTENIBILITAT DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, 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, Cristian Alcázar Esteban, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito;
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants
d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín;assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local, va venir a reformar la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de
les bases del règim Local, de manera que ha suposat un atac frontal a l'autonomia
municipal i a la seva capacitat de prestar serveis a la ciutadania. També a la
consideració que fins ara s'havia tingut del municipi com a govern polític, convertintlo en un mer gestor de decisions alienes. Els ajuntaments han estat les
administracions públiques que han sofert les polítiques d'austeritat més agressives i
insolidàries.
La reforma plantejada priva les entitats locals de les competències en matèria de
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, així com en altres
competències com sanitat, consum, igualtat, polítiques d'ocupació, etc.
La nova Llei consagra una visió exclusivament economicista de les funcions pròpies
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de l'Estat, i en especial de les Entitats Locals, en citar l'estabilitat pressupostària
com a principi rector que ha de presidir les actuacions de totes les Administracions
públiques en comptes de situar l'atenció en els ciutadans/as i la qualitat en la
prestació de serveis en el centre de l'Administració Local, l'única que es mantén
sense dèficit públic en 2015 i les previsions fins a 2019 se situen en el 0,0%.
El passat 22 de març de 2013 aquest Ple Municipal va aprovar una moció conjunta
donant suport al posicionament contrari a l‟avantprojecte de Llei i donant suport al
manifest del Consell de Governs Locals de Catalunya. Quatre anys després
d'aquest posicionament, i després d'una campanya de difamació per intentar fer
veure que els municipis érem els culpables del dèficit de l'Estat quan solament
representem el 14% de la despesa pública, les administracions municipals hem
seguit treballant per complir amb els requisits imposats sense deixar ningú enrere,
independentment de qui fos la competència.
Més de 3.000 ajuntaments de tot Espanya, que representen més de 16 milions de
ciutadans i ciutadans, van plantejar un conflicte davant del Tribunal Constitucional
en defensa de l'autonomia local constitucionalment garantida. Tant els recursos
presentats com el conflicte plantejat van ser admesos a tràmit pel Tribunal
Constitucional i estan pendents de tramitació i sentència.
La crisi econòmica planteja nous reptes per a les entitats locals, reptes que, units a
la necessària derogació de la Llei per a la Reforma Local, obren un escenari que ha
d'estar protagonitzat per les propostes, el diàleg i el consens polític per resoldre
amb eficàcia els problemes que vénen arrossegant les entitats locals i dels quals
primers afectats són els ciutadans i ciutadanes.
El principal objectiu ha de ser aplicar el principi de subsidiarietat. Les entitats locals
som les administracions més pròximes a la ciutadania, i per tant les administracions
on la participació ciutadana es fa més latent. Per això, resulta necessari reforçar les
seves competències i dotar-les de suficiència pressupostària.
Per tots aquests motius, el grup polític municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya, amb l‟adhesió del grup polític de Ciutadans, proposen al Ple els
següents ACORDS:
1. Instar al Govern i al Congrés dels Diputats a la derogació de la Llei 27/2013, de
27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local.
2. Instar al Govern i als Grups Parlamentaris en el Congrés dels Diputats a
l'aprovació d‟una nova Llei de Règim Local que reforci l'autonomia local, que
garanteixi un sistema de finançament estable i proporcional a unes
competències ben definides dels ens locals i aquelles que no sent pròpies, previ
conveni, puguin desenvolupar-se sense comprometre l'estabilitat pressupostària
amb garanties de control i transparència de la gestió pública.
3. Instar al Govern i als Grups Parlamentaris en el Congrés dels Diputats a
impulsar, des del consens, una nova llei d'hisendes locals, que doti d'estabilitat,
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rigor i recursos les competències assumides per les entitats locals, de forma
coordinada amb la del finançament autonòmic, definint amb claredat la
participació de les hisendes locals en els tributs de l'Estat (PIE) i en els de les
Comunitats Autònomes (PICAs).
4. Traslladar aquests acords a l'Associació Catalana de Municipis i Comarques
(ACM), a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), Al Ministeri de Hisenda i
Administracions Públiques, als grups polítics representats en el Congrés dels
Diputats i als membres del Consell de Ciutat.
MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 39, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Castro, no dic res.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Des del grup socialista presentem aquesta moció per a la
creació d‟aquest marc legislatiu, normatiu i regulador estatal sobre el canvi climàtic i
la transició energètica. El tema del canvi climàtic és un tema, és una qüestió a
abordar ja en diferents ocasions en aquest Ple, és una qüestió que afecta a tot el
planeta i és una qüestió que està, d‟alguna manera, basada i sostinguda sobre
multitud d‟estudis que, d‟alguna manera, posen en evidència la situació actual
d‟aquest canvi amenaçant per a tot el planeta i també la manca de regulació i
sobretot la manca d‟actuacions coordinades per part del conjunt de governs.
Tenim males notícies sobre aquesta qüestió, sabeu que el nou President dels
Estats Units ha retirat de la pàgina de l‟Agència de Protecció Mediambiental dels
Estats Units, tota referència al canvi climàtic i a les agències que persegueixen el
seu estudi. I aquí a l‟Estat Espanyol també tenim una certa laxitud, una certa
deixadesa en aquesta qüestió. És incontestable que el consum energètic procedent
de combustibles fòssils és insostenible, també és incontestable que els gasos
d‟efecte hivernacle afecten a l‟escalfament de la terra i d‟alguna manera modulen el
clima i modulen també d‟altres fenòmens, i és evident que el planeta s‟està
escalfant.
La Unió Europea porta la iniciativa en diferents marcs d‟actuació, s‟han adoptat
paquets d‟actuació sobre energia i clima, amb compromisos seriosos, hi ha una
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estratègia europea d‟adaptació al canvi climàtic, som coneixedors tots i totes les
que formem part d‟aquest Ple, de les conclusions de la conferència del clima de
París del 2015, es va poder tractar en aquest mateix Ple, del conjunt de
compromisos que havíem de prendre els diferents nivells de govern, locals,
regionals, autonòmics o estatals, sobre la qüestió de la mitigació i de l‟adaptació i el
que necessitem a Espanya és un marc legal que generi coordinació, que generi
recursos i que permeti una lluita seriosa contra aquesta qüestió del canvi climàtic.
La Generalitat de Catalunya ha aprovat un avantprojecte de Llei que està a debat
en el Parlament de Catalunya, es va aprovar a finals del mes de gener passat i, des
d‟un punt de vista d‟Estat, necessitaríem, insisteixo, aquest marc normatiu, una Llei
de canvi climàtic redactada i consensuada amb els grups polítics, amb les entitats,
amb els agents socials, que permeti d‟alguna manera, que tots els governs en el
marc del conjunt de l‟Estat, puguem tenir aquestes actuacions coordinades. I és
evident que calen polítiques amb recursos i que calen actuacions més contundents
si volem assolir, en especial, els darrers compromisos que es van adoptar al COP
21 a París i en el Pacte d‟Alcaldes, del qual ja aquest Ajuntament era subscriptor
inicialment i que es va revalidar, d‟alguna manera, la signatura, en el darrer any
2016.
Per tot això, doncs aquesta exigència al govern de l‟Estat a què reguli fermament la
qüestió de la lluita contra el canvi climàtic. Moltes gràcies.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, muchas gracias. La creación de las dos leyes a las que hace referencia la
moción, son una reivindicación que muchos colectivos ecologistas llevan años
reclamando. Colectivos como Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, WWF,
Fundación Renovables, y una larga lista de entidades, algunas de ellas con más de
dos décadas de lucha a las espaldas.
A principios del siglo XXI, muchas de estas entidades ya advertían de la amenaza
de cambio climático y sus consecuencias si no poníamos freno. Algunos
ayuntamientos, entre ellos el nuestro, iniciaron sus agendas 21 con el objetivo de
mitigar el cambio climático, un esfuerzo necesario, pero huérfano de apoyo, tanto
del gobierno central, como en aquel momento del gobierno Europeo.
Tras el COP 21, el famoso acuerdo de París, parece que la tendencia ha cambiado,
ahora ya se reconoce el cambio climático, un cambio climático ya visible para todos,
un cambio climático que hay que seguir mitigando a medida de nuestras
posibilidades y al que es necesario que nos adaptemos.
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En este sentido el municipalismo lo ha tenido muy claro, desde hace algunos años,
la mayoría de los municipios han ido adoptando medidas de eficiencia energética,
campañas de concienciación de respeto al medio ambiente, han tratado de mejorar
la recogida selectiva y han ido impulsando políticas de sostenibilidad en función de
sus competencias. Políticas que en mayor o menor medida, han ayudado a no
agravar el problema, políticas que han tenido como protagonista al municipalismo y
a su ciudadanía.
En la otra cara de la moneda tenemos a nuestro actual gobierno, que ante la
situación ya de urgencia en lo que se refiere a cambio climático, más que ayudar,
pone palos en las ruedas. En la agenda política del Partido Popular, las energías
renovables no son una prioridad, así lo ha demostrado con el impuesto al sol, un
Real Decreto que ha supuesto un retroceso en el avance hacia una energía limpia.
Para el Partido Popular la prioridad es alargar la vida de las centrales nucleares,
como la de Garoña por ejemplo, hasta los 60 años, con el riesgo que ello supone, o
poner facilidades al fracking y a las prospecciones en el mar, o seguir generando
energía con carbón. Tampoco son prioridades del Partido Popular el fomento y
promoción de la agricultura ecológica, ni la reducción o eliminación de los cultivos
transgénicos, ni el impulso de la política forestal, ni la derogación de la Ley de
Costas o la pesca sostenible.
El Partido Popular está para otras cosas, está para apostar por el gas como fuente
de energía de transición entre el resto de combustibles fósiles y las renovables, un
recurso que sigue dando de comer a sus amigos y a los jubilados de su partido. Un
recurso que permite hacer inventos como el proyecto Castor que, como tantos
otros, resulta ser una chapuza y nos acaba costando 1.350 millones de euros a los
contribuyentes. Mientras tanto, países tan soleados como Alemania, nos pasan la
mano por la cara en energía solar, en una clara apuesta por llegar al 100% de
energía de fuente renovable hacia el 2050.
Por este motivo es necesario que desde los municipios reclamemos un marco legal
que nos permita cumplir con los compromisos adquiridos en el Pacto de Alcaldes y
Alcaldesas. Una Ley que proponga medidas de calado, una propuesta clara por las
renovables, por la agricultura ecológica, por la pesca sostenible, por el cuidado de
nuestros bosques y nuestras costas, por la reducción drástica de las emisiones de
CO2, por la economía circular y por la sostenibilidad de nuestros municipios.
Una Ley que dote de un presupuesto suficiente para poner en marcha políticas que
nos permitan reducir nuestra huella en el planeta y permita que nuestros municipios
se adapten a un cambio climático que, a fin de cuentas, pone en riesgo, ya no sólo
nuestros ecosistemas, sino los derechos de nuestros vecinos y vecinas. El derecho
a la salud, a respirar un aire limpio, a vivir de una forma digna y con una condición
segura, el derecho al agua, a la energía, las administraciones estamos para
garantizar derechos y el cambio climático pone en peligro muchos de ellos.
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Por todo esto, apoyamos la moción, porque es necesaria una Ley estatal de cambio
climático y de transición energética. Nuestro futuro y el de nuestros hijos dependen
de ello. Gracias.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, nosaltres votarem a favor d‟aquesta moció, com a tantes altres hem fet en
d‟altres Plens anteriors, que ens porta al Ple el PSC, però de veritat els hi diem, que
no ens els creiem. Acostumen, des del Partit dels Socialistes de Catalunya,
acostumen a presentar propostes de mocions com aquesta i acaben fent, en molts
dels casos, tot el contrari del que ens presenten als Plens, en tot allò que sí que
tenen responsabilitats o competències.
Parlen de canvi climàtic i després, per exemple, la informació que hem sabut trobar,
la que hem sabut trobar sobre canvi climàtic, a la web de l‟Ajuntament, es redueix a
un manifest del 2009, per mitigar i adaptar el canvi climàtic, sorgit del IV Fòrum
Mediambiental de L‟Hospitalet de Llobregat. Si tant preocupa el medi ambient, per
què no s'ha posat en pràctica, per exemple, la moció de terrats verds, presentada
per Canviem L‟Hospitalet i aprovada al Ple fa bastants mesos.
La moció també parla, constantment, de competència compartida amb d‟altres
administracions, però després no dubta a saltar-se, el partit de govern no dubta a
saltar-se el tràmit de l‟informe prescriptiu, que havia d‟elaborar l'Àrea Metropolitana
de Barcelona, per no comptar amb els suports suficients per aprovar-lo, i ho fan per
carregar-se, al nostre entendre, l'última zona agrícola de la ciutat, en tot el
procediment d‟aprovació del PDU Granvia-Llobregat.
Si tant preocupa el canvi climàtic, per què la gran majoria de nous parcs i places de
la nostra ciutat, al nostre entendre, sempre són bastant grisos, són bastant de
ciment. Per què continuen entestats en l‟aprovació d‟un Pla Director Urbanístic,
sense consens entre els grups municipals i també sense consens metropolità. Cóm
és que no van acceptar la proposta d‟alguns grups municipals, de protecció, per
exemple, del Pi de la Remunta, sobretot tenint en compte quin ha estat el curs final
dels aconteixements, que han acabat condemnant al pi a la seva mort definitiva.
Per exemple, un altre exemple podria ser el Pla, mai desenvolupat, ni implementat,
director...Pla director de la Bicicleta o la moció conjunta, que es va aprovar també fa
molts mesos en aquest Ple, amb Canviem també, sobre la promoció de l‟ús de la
bicicleta, aprovada i encara avui dia esperant saber si la desenvoluparem o no. Per
què ni tan sols es plategen la possibilitat d‟estudiar, d‟estudiar realment, la gestió
directa de serveis bàsics com l'aigua i el reciclatge de residus urbans, però és que
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no només això, sinó que no ens arriben els estudis, passen els mesos i no ens
arriben els estudis sobre la viabilitat.
Per què cada any és produeixen, el que ens diuen des del govern que no són tales
massives d'arbres, però que la gent, les veïnes de la ciutat, ho acaben entenent
així, per alguna cosa serà, serà perquè no s‟ha explicat del tot bé, serà pel que
sigui, però que no s‟acaba d'entendre i acaba passant també any rere any. Bé, tot
això ens fa, ens costa creure al partit de govern quan ens parla sobre canvi climàtic
i transició energètica, però votarem a favor, perquè estem totalment d‟acord amb el
contingut de la moció, podria faltar. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, el Partit Demòcrata, breument, votarem a favor, però volem deixar constància
que mentre que en aquest Ple hem de presentar mocions per donar un toc d‟atenció
al Govern espanyol i que comenci a treballar en aquest tema tan important, el
Parlament de Catalunya ja fa temps que està treballant, a iniciativa del propi
departament de Territori, amb el Conseller Rull al capdavant, i que s‟ha creat
l‟Oficina Catalana del Canvi Climàtic, que vetlla per a la integració de la mitigació i
l'adaptació al canvi climàtic en les polítiques sectorials, i impulsa projectes i
actuacions concertades amb d'altres governs en matèria de polítiques climàtiques.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Votarem a favor d‟aquesta moció, perquè un dels principals
reptes que té la humanitat, és fer front a la lluita contra el canvi climàtic. Un canvi
climàtic que, malauradament, ja és una realitat a la nostra societat i al nostre
planeta.
En aquest sentit, doncs com ens comentava també el proposant de la moció, el
govern de la Generalitat de Catalunya ja ha començat a treballar en un marc legal,
en un projecte de Llei de canvi climàtic, que té com a objectiu, doncs reduir els
gasos d‟efecte hivernacle, un 25% a l‟any 2020 i un 80% al 2050. Així com també
estableix, aquest projecte de Llei, criteris i mètodes per fixar el consum d‟energia i
aigua per establir tarifes socials i també, entre d‟altres, una nova fiscalitat verda.
I també des del govern de la Generalitat de Catalunya, s‟ha posat en marxa el
Pacte Nacional per a la transició energètica, que treballa per l‟abandonament de
l‟energia nuclear i arribar a fer possible una Catalunya 100% d‟energies renovables
al 2050. Per tant, Catalunya ja ha iniciat el seu camí de lluita contra el canvi climàtic
i esperem també que el país veí, Espanya, doncs faci la mateixa feina. Moltes
gràcies.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Esta moción realmente nosotros nos abstendremos, porque realmente no
sé porqué se..., no entendemos tampoco el motivo de la presentación, no tenemos
competencias, generar un debate aquí tampoco podemos, porque ni nos compete,
ni tenemos toda la información y todos los medios suficientes como para generar un
debate lo suficientemente profundo. Realmente el gobierno ya anunció el último
trimestre del año, que estaba preparando una Ley de cambio climático.
Además esta Ley de cambio climático y transición energética estaba, como bien se
ha dicho en la exposición de la moción, viene de un acuerdo a nivel de la Unión
Europea, viene de unas políticas energéticas consensuadas con el resto de la
Unión Europea, que debe de ir para cumplir los acuerdos de París contra el
calentamiento, firmados en el 2015. Esta ley, ya ha dicho la propia ministra, que
contará con la participación de todos los sectores, a través de un proceso abierto y
participativo, y además prevé como mínimo unos recortes de emisiones del 26%
hasta el 2030.
Por tanto, yo creo que se está en ello, que corresponde a otras administraciones
llevar a buen puerto esta Ley y, por tanto, nosotros aquí nos abstendremos en esta
moción.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies Alcaldessa. Al respecte, votarem a favor, òbviament, la moció és correcta,
està en la línea de la que nosaltres hem proposat en diverses ocasions, però
entrem en una pròpia i gran contracció.
En la mateixa, als atesos, per exemple, ens trobem amb un que diu “ ....el conjunt
de la comunitat internacional va reconèixer la importància de les politiques locals,
pel que fa al compliment dels compromisos de mitigació i adaptació, i la necessitat
de canviar el model Top-Down a Bottom-Up, a l‟hora d‟emprendre les mesures
corresponents al marc competencial de cada administració”. Ja ho diu el propi atès,
d‟una banda els acords llencen una mica la pilota cap a l‟Estat, que té un marc
regulatori propi, obvi, també vinculat a directives europees, però restàvem a
l‟espera a veure si hi havia algun acord més, quan llegíem els atesos, però quan
vam arribar a l‟acord que l‟Ajuntament donés passos, a un pas a un compromís
concret, entenem que és govern, però sí que creiem i esperem que algun dels
acords que hi havia a la moció, a la darrera moció que vam plantejar nosaltres, que
hi havia alguns elements concrets perquè l‟Ajuntament dugués a terme algunes
polítiques, fem alguna cosa al respecte.
Ho diem, perquè la gent corrent, que a vegades és més descreguda i diu això de
fets i no paraules, i d‟això hem de parlar, i ho dic, perquè en certa manera a la
pròpia naturalesa de la moció trobem aquesta certa manca de coherència i perd
certa força. Desenvoluparem, o sigui, volem desenvolupar aquests acords, els
objectius de l‟acord de París, hi ha ciutats properes i altres no tant, que estan
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licitant energies renovables, fomentant l‟ús del transport públic amb més autobusos
i material mòbil, que estan iniciant processos, d‟altres ja les tenen, de
comercialitzadores d‟energia renovable, que fomenten l‟autoconsum, que han
promocionat oficines de formació energètica per veïns i veïnes, etc, que nosaltres
creiem convenient.
Abans el company esmentava una sèrie d‟acords, de mocions, que anaven en
aquesta direcció, tema de terrats verds, el tema de...una qüestió simbòlica, però
alhora fonamental, com era el Pi de la Remunta, el desenvolupament de l‟ús de la
bicicleta i, com ja sabem, vam parlar de manera acalorada en el darrer Ple, la
qüestió de la tala de l‟arbrat de la ciutat. Això són temes que nosaltres creiem que sí
que afecten a l‟administració local i que sí que donen exemples, ho dic, perquè
abans algun company de l‟hemicicle parlava de grans projectes, el projecte Castor
el va aprovar el José Luis Rodríguez Zapatero, essent ministre Miguel Sebastian,
un Reial Decret, el 16 de maig de 2008, i bé, va ser aquest gran error, va ser d‟allà,
el Partit Socialista. I no vull recordar els membres exministres que estaven al
consell d‟administració, d‟Abengoa, d‟Iberdrola, d‟Endesa, de Gas Natural, etc.
Per tant, sumarem esforços, els que calguin, i el que demanem, doncs òbviament la
màxima coherència i compromisos d‟aquí, de l‟administració més propera. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, muchas gracias. Miren, vaya por delante que nosotros vamos a votar a favor de
esta moción, porque creemos firmemente en un marco legislativo y normativo
regulador sobre el cambio climático, este país lo necesita y con carácter de
urgencia además, viendo como van las cosas y viendo los informes que hay de los
científicos de cómo está el planeta.
Pero miren, este es un tipo de mociones que a todos nos gusta ¿no? grandes
objetivos, grandes valores e instar a otras administraciones, pero, sinceramente,
nos tememos que se esté proponiendo una ley vacía, una ley cascarón, porqué
hemos leído gran título, cambio climático, pero sin contenido. No explican qué
elementos legislativos, normativos y reguladores hay que cambiar, ni en qué
sentido, no lo explican, parece la típica presunción de que algo hay que hacer, pero
sin tener ni idea de qué, por qué y qué hay que hacer, eso es lo que observamos de
la lectura.
Nos encanta la afirmación que hace el PSC de Hospitalet de que el modelo de
movilidad del Estado Español, es un modelo insostenible y tiene razón, tiene toda la
razón, eso lo vemos todos, ese modelo actual que tenemos es absolutamente
insostenible, hay que ir a otro modelo. Una Ley que haga un marco legislativo
acorde con lo que demanda ahora la sociedad, si no el propio medioambiente,
porque ya no lo podemos esquivar más, ya no puede estar peor que está. Pero se
nos ocurre pensar que, bueno, qué han hecho antes, su partido ha estado
gobernando aquí y tampoco nunca se han acordado de eso, ténganlo en cuenta por
eso ¿no?
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Y además como si el modelo del Ayuntamiento, de movilidad, si lo fuera, fuera
perfecto, ya no hubiera que hacer mucho aquí, hay una cierta autocomplacencia
cuando leemos en la moción, se atreven a recordar que el Ayuntamiento de
Hospitalet estableció el cuidado del medio ambiente y el crecimiento sostenible
como un elemento estratégico de la política de la ciudad, está muy bien, está muy
bien que se establezca, pero declaraciones de intenciones, al final no se van
haciendo las cosas que hay que hacer.
¿Nos pretenden hacer creer que el PDU de la Granvia, el Distrito Cultural, toda su
afición al ladrillo, están guiados por el principio del crecimiento sostenible? Miren,
vamos a votar a favor, porque nos lo creemos, pero dejen de actuar en sentido
contrario de sus palabras y sus hechos. Muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Efectivamente, estamos haciendo muchas cosas, Sr. García, y
yo se le voy a poner algunos ejemplos, usted dice que vamos en dirección
contraria, yo creo que no. Mire, cada vez que le damos al interruptor de la luz de
esta sala, estamos consumiendo energía renovable, el 100% de la energía que
consume este Ayuntamiento, no, no, lo digo para que lo sepa, yo no sé en qué
ayuntamiento gobiernan ustedes o que influencia tienen, pero en este no hace falta
que nos lo recuerden, porque la energía que aquí se consume 100% es renovable,
para empezar.
Prácticamente todos los vehículos de servicio que tenemos en la ciudad, desde un
punto de vista de recogidas de sobretodo residuos y de limpieza, jardinería, en fin,
todo lo que es mantenimiento, tiene un componente también de baja
contaminación, tenemos toda la flota de gas natural, de camiones, todos los
autobuses, y usted es miembro del Consejo Metropolitano y lo sabe perfectamente.
Hoy hemos hecho una aprobación para encargar 37 millones de euros para 83
autobuses que funcionarán con energías renovables, a mi me parece que eso son
apuestas y, en fin, las ha votado este gobierno socialista, me parece que eso son
maneras de mitigar, reduciendo contaminación, el cambio climático.
Y estamos haciendo los deberes, efectivamente, sobre el tema de calidad del aire
que comentaba el Sr. Nieto en el pasado Pleno, mire, tenemos un borrador muy
avanzado y ustedes lo saben, que lo presentará la Alcaldesa en breve, sobre todo
un paquete de actuación para mitigar las emisiones y, por tanto, eso es luchar
contra el cambio climático. El tema de las vías ciclables, es algo que también está
definido después del Plan de movilidad urbana sostenible y eso también está
prácticamente acabado y, por tanto, ha sido un trabajo en el que ha participado
también mucha gente, me parece que eso también es un buen ejemplo, al menos
una buena práctica.
Y, Sr. Giménez, si no nos quiere votar las mociones, no nos las vote, en fin,
nosotros planteamos mociones que tienen una voluntad de cambios, si a usted no
le parece correcto o tiene algún prejuicio, no dude, no nos vote, no pasa nada,
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seguiremos trabajando igualmente. En cualquier caso, usted pide reiteradamente el
estudio de la remunicipalización del agua y ya le he explicado en tres ocasiones
que no la va a hacer este Ayuntamiento, porque usted sabe perfectamente que el
ciclo integral del agua depende del Área Metropolitana, tiene un alcance de 3,2
millones de personas y como comprenderá no nos vamos a inventar el ciclo del
agua en Hospitalet, porque tiene muy poco sentido en un ámbito como en el que
vivimos, que es un ámbito metropolitano con 36 municipios, por tanto, no reitere esa
petición, sabe perfectamente que está vehiculizado. Y en el tema de residuos en el
Pleno pasado se dio una fecha concreta de presentación. Y entendemos que usted
tenga discrepancias sobre los planes urbanísticos, por eso usted es de una
formación política y nosotros somos de otra.
En cualquier caso, agradecer el apoyo de los grupos políticos que han dado soporte
a la moción, la voluntad, en definitiva, no era sólo de crítica al gobierno del Estado,
tenemos una necesidad imperiosa de tener un marco regulador, todas las entidades
locales están intentando tener planes de actuación en reducción de contaminantes
y en el uso y la proliferación de las energías renovables, pero es evidente que
necesitamos que el estado tenga ese marco general, al que usted hacía referencia
Sr. García, y que en ese marco también, de alguna manera, no se nos den
competencias, ya tenemos bastantes responsabilidades, pero sí se nos den
recursos para hacer frente, desde lo local hacia lo global, a esta necesidad, insisto,
de mitigar, de luchar contra el cambio climático. Muchas gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bueno, en este sentido, se han comentado muchas cosas que se están haciendo
desde un punto de visto u otro puede parecer que va en contra, alguna vez puede
ser que tenga cierta huella lo que hagamos en nuestro planeta, pero es que
actualmente además, por la tecnología y por los progresos que hay, nos permite
que el ecologismo y el cuidado del medioambiente no vaya en contra del progreso
en este sentido. La tradición de esta ciudad, sobre todo en los últimos…desde el
99, si no me equivoco, es una tradición donde el responsable de las políticas
ambientales ha sido un partido que hoy está en la oposición y no ha cambiado en
mucho, digamos, lo que se está haciendo ahora, de lo que se estaba haciendo
entonces, entonces también se hicieron grandes proyectos urbanísticos, entonces
también se hicieron una serie de cosas que tenían un impacto. De lo que se trata en
esto es de que lo que hagamos tenga el menor impacto posible y en ello se trabaja
y por ello se piden las cosas que se piden, como que tengamos la facilidad de
obtener energía, que es una de las cosas que más emisión produce a la atmósfera,
pues que podamos generar como país una energía que no tenga huella o no deje
un impacto en el medioambiente.
Para tranquilidad, decir que se sigue trabajando en el medioambiente, se sigue
trabajando además cogiendo el testigo que otros dejaron, que lo hicieron, en
muchas cosas lo hicieron muy bien, como el testigo de la Agenda21, una agenda
que definía una serie de objetivos que en gran medida se han cumplido y que
estamos a punto además de realizar una evaluación para decir lo que se ha hecho,
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lo que no se ha hecho y hacia dónde debemos caminar, igual que también anuncio
que tendremos pronto una recomposición de aquel consejo de sostenibilidad, en
forma de grupo de trabajo, dependiendo de la mesa de desarrollo y que también, si
todo va como tiene que ir, tendremos un pacto local por el cambio climático, que
será el primer pacto local que tendrá una ciudad a nivel estatal.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, solamente para decirle al Sr. Castro que, hombre, obviamente a lo largo de
tantos años algo habrán hecho bien en esta historia, no se puede criticar todo de
verdad, ustedes dicen aquí tenemos ahora mismo una luz que viene por placas
fotovoltaicas que tal, perfecto, claro, su dinero vale, evidentemente, como no puede
ser de otra manera, esto es caro, esto no es barato, es verdad que es caro y se
necesitan recursos también. En cualquier caso, no hablamos de pasado, que
seguramente se habrán hecho cosas bien y cosas mal, yo creo, estoy convencido,
que también se han hecho cosas bien, claro, por qué no, no vamos a negar lo que
se haya hecho bien, ya está usted para decirlo, nosotros estamos para decir lo que
se hace mal, pero ya le digo otra vez que somos oposición y la complacencia no
nos convence mucho ¿no?
Mire, donde estamos hablando de futuro, es que parece ser que ustedes cuando
dicen, el Ayuntamiento de Hospitalet estableció el cuidado del medioambiente y el
crecimiento sostenible como un elemento estratégico de la política de la ciudad, no
lo abandonen, no abandonen eso, porque no va en esa dirección precisamente lo
que nos proponen del PDU, cuántos, no sé cómo se mide esto la verdad, yo no soy
experto en esto, cuántos metros cúbicos de contaminación vamos a tirar ahí, si
dicen ustedes que van a haber no sé cuántos miles de empleados que van a venir,
que tal ¿se ha resuelto alguno de esos problemas? Hay un montón de alegaciones
que no se han resuelto y se lo pasan ustedes por el arco de triunfo, siguen para
adelante, han puesto la directa hacia el objetivo, sin pensar en esta sensibilidad, lo
que queremos es que no abandonen esto. Si un día se lo propusieron, no sé si fue
este gobierno o el anterior del Sr. Corbacho, no sé qué gobierno fue, porque no he
ido a la hemeroteca, ni a los registros, pero si se propuso, nos parece una política
perfecta, sigan por ese camino, no lo abandonen, olvídense de la cultura del ladrillo,
no nos hacinen, no generen…porque estamos viendo lo que pasa, si no tenemos ni
medios de transporte públicos correctos en esta ciudad, si nos están negando la
propia realidad de ponernos dos estaciones que estamos reivindicando, para tener
movilidad como Dios manda y al final tenemos que desplazarnos muchos
ciudadanos a la fuerza con el coche, porque no hay, resuelvan eso primero y
entonces no abandonen esa buena voluntad que hubo en su momento, no la
abandonen.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sr. García, no vamos a abandonar, no se preocupe, esto es una política
transversal, usted hará su…mantendrá su línea de oposición, nos podrá ir
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comentando en los Plenos lo que hacemos bien y lo que hacemos mal, pero mire,
hoy lo que hemos venido es a pedir una cosa que yo creo que colectivamente
hemos aceptado, que es que haya un marco normativo en el Estado Español, que
permita que las actuaciones que hacen las diferentes administraciones, tengan
coordinación y sentido. En cualquier caso, mire usted, el PDU también tiene un Plan
de Impacto Ambiental, como todos los planes urbanísticos, y usted puede estar de
acuerdo o no, pero eso es lo que hay, y al final veremos, sí, es lo que hay Sr.
Giménez, por una sencilla razón, todos los planes urbanísticos, perdón, Sr. Ruiz,
todos los planes urbanísticos tienen un plan de impacto ambiental y ese plan de
impacto ha de ir acorde con la legislación, no vamos a hacer nada que esté,
digamos, fuera del marco de la Ley, por tanto, no se preocupe usted. Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, ho dic perquè farem un posicionament ara, si els hi sembla, com el
Ple passat va haver-hi una mica de discussió de quan era la votació, quan finalitzin
els debats, procedirem a demanar formalment el posicionament de tots els grups.
Entenc que tots els grups s‟han posicionat a favor, a excepció del grup popular que
s‟ha abstingut, per tant, seria aquest el resultat de la votació.
Molt bé, passem ara ja a les mocions de Ciutadans, un moment, un moment Sr.
García, que farà lectura la Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 39; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 39.- PER LA CREACIÓ D’UN MARC LEGISLATIU, NORMATIU I
REGULADOR ESTATAL SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC I LA TRANSICIÓ
ENERGÈTICA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
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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 la comunitat científica internacional, a través del Grup intergovernamental
d‟Experts sobre Canvi Climàtic, reconeix el canvi climàtic com un fet inqüestionable
d‟origen antròpic (provocat per l‟ésser humà) amb conseqüències visibles i demana
actuar de forma urgent.
Vist els informes del Grup d‟Experts, podem concloure:
1. Que el model de creixement i de desenvolupament, basat en un consum
energètic procedent de combustibles fòssils és totalment insostenible.
2. Que l‟increment de GEH (Gasos d‟Efecte Hivernacle) no afecta només a
l‟escalfament de la terra, sinó també té com a conseqüència alteracions en
la pluviometria, els fenòmens meteorològics extrems , les sequeres,
l‟escalfament i l‟acidificació dels oceans, l‟increment del nivell del mar i el
retrocés de les glaceres.
Atès que les conseqüències del canvi climàtic ja son ben visibles a Catalunya, on la
temperatura mitjana anual és 1,2 ºC superior respecte al 1950, la precipitació s‟ha
reduït durant les èpoques d‟estiu en un 5,4% per dècada en el període 1950-2015 i
la temperatura de l‟aigua del mar en els primers 50 metres de fondària ha
augmentat a un ritme de 0,3 ºC per dècada.
Atès que els darrers anys, i sota el lideratge de la Unió Europea, les polítiques
climàtiques han esdevingut un dels eixos estratègics d‟actuació, traduint-se en
diverses iniciatives normatives i pactes internacionals on destaquem:
-

L‟aprovació l‟any 2003 de la Directiva 2003/87/CE, que crea el règim del
comerç de drets d‟emissió de GEH.

-

L‟adopció l‟any 2009 del Paquet energia i Clima que assumia el triple
compromís comunitari per l‟any 2020 ( Reduir 20% les emissions de GEH,
utilitzar el 20% d‟energies renovables i augmentar l‟eficiència en un 20% )

-

L‟aprovació l‟any 2013 de l‟Estratègia Europea d‟adaptació al canvi climàtic.

-

La presentació l‟any 2013 de la fulla de ruta 2050: Reduir les emissions de
GEH un 80% per sota dels nivells de 1990 a través de reduccions
domèstiques i s'establir fites intermèdies (reduccions de l'ordre del 40 % en
2030 i 60% en 2040)

-

Al gener de 2014, la presentació del Marc 2030, una proposta que dotaria de
continuïtat al Paquet Europeu d'Energia i Canvi Climàtic, amb horitzó 2030, i
en la qual es proposaven nous objectius de reducció d'emissions i
d'energies renovables.
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Atès que fruit del COP21 (Conferència pel Clima de París) al 2015, el conjunt de la
comunitat internacional va reconèixer la importància de les polítiques locals pel que
fa al compliment dels compromisos de mitigació i adaptació, i la necessitat de
canviar el model Top-Down (de dalt cap a baix) a Bottom-Up (de baix cap a dalt) a
l‟hora d‟emprendre les mesures corresponents al marc competencial de cada
administració.
Atès que el canvi climàtic suposa un problema transversal i que la competència
sobre protecció al medi ambient es configura com una competència compartida
entre els governs nacionals, regionals i locals.
Atesa la necessitat de disposar d‟un marc legal general i una dotació econòmica
que permeti desenvolupar les polítiques ambientals i climàtiques necessàries per tal
d‟assolir els compromisos adquirits tant amb la UE com al Pacte d‟Alcaldes i
Alcaldesses.
Atès que el model Energètic i de mobilitat de l‟Estat Espanyol, és un model
insostenible en el temps, totalment oposat a la consecució dels compromisos
esmentats, i que no existeix cap marc normatiu o legislatiu que afronti el canvi
climàtic de forma transversal.
Atès que la Generalitat de Catalunya ja disposa d‟un avantprojecte de llei del canvi
climàtic. Avantprojecte que es va aprovar el 26 de Gener de 2016, actualment es
troba en fase redactora a la comissió pertinent, i que es considera imprescindible
per poder assolir els compromisos internacionals de mitigació i adaptació del canvi
climàtic.
Atès que l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, des de l‟any 1998 amb
l‟aprovació de l‟agenda 21, va establir la cura del medi ambient i el creixement
sostenible com un element estratègic de la política de la ciutat.
Atès que l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat s‟ha compromès a assolir els
compromisos internacionals amb la signatura dels Pactes d‟Alcaldes i Alcaldesses
dels anys 2008 i 2015.
Per totes aquestes raons el Grup Municipal Socialista a l‟Ajuntament de L‟Hospitalet
sol·licita al Ple l‟adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Reclamar al Govern d‟Espanya la necessitat d‟una Llei de Canvi Climàtic
redactada i consensuada amb la col·laboració de la resta de grups polítics, entitats i
agents socials, que permeti als ens locals i autonòmics assolir els objectius 2030 i
2050 pel que fa a mitigació, adaptació i reducció d‟emissions.
SEGON.- Demanar al Ministeri d‟Indústria, Energia i Turisme el desenvolupament
d‟una llei de Transició Energètica redactada i consensuada amb la col·laboració de
la resta de grups polítics, entitats i agents socials, que tingui com a objectiu la
promoció de les energies renovables fins a l‟objectiu d‟assolir el 100% del mix
energètic al 2050.
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TERCER.- Donar trasllat al Ministeri d‟Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi
Ambient i Ministeri d‟Indústria, Energia i Turisme, Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a les entitats ambientalistes de la
ciutat i a la FAVVL‟H.
CIUTADANS
En relació amb les mocions presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 40 i 41, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara sí, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias.
Miren si ustedes, estoy convencido que así ha sido, han leído bien, sobre todo la
primera moción, la elaboración de un plan local de vivienda, verán que dónde
vamos a incidir es en el tema del alquiler sostenible y alquiler social.
Entonces hay que comentar que apenas estamos saliendo de una larga crisis, que
vino generada por una burbuja inmobiliaria, y tenemos que evitar el riesgo que
volvamos a las andadas. Los indicadores no son muy alentadores. Muchos
expertos hablan ya de una burbuja en materia de alquiler, subida del precio del
alquiler en torno al 10 % en Hospitalet en el último año. Que estamos hablando ya
quizás de un 17, 18 % en los dos últimos años. Resultando que l‟Hospitalet es el
décimo municipio de España con el metro cuadrado más caro del alquiler de la
vivienda. Se dice pronto, teniendo en cuenta los municipios que tiene este país.
Todo esto a la vez que el poder adquisitivo ha bajado y seguimos con tasas de paro
y empleo precario desmesurados.
El acceso a la vivienda digna es un hecho reconocido por la Constitución española
ya que es una condición necesaria para garantizar la igualdad de oportunidades,
para que las personas puedan emanciparse y llevar a cabo su proyecto de vida, tal
como decía aquí antes mi compañero Jesús con el tema de los jóvenes. La
situación actual del mercado de la vivienda es fruto de la absoluta inacción de los
sucesivos gobiernos, de las sucesivas administraciones que han visto la vivienda
como un recurso para llenar sus arcas, y por qué no decirlo, también sus bolsillos.
No se nos olvida lo del 3 % y el 18 %, y los chanchullos que ha habido en este país
durante 20 o 25 años con el tema de la especulación inmobiliaria. Y esto se ha visto
más así, que como un derecho que se ha de poder garantizar por los poderes
públicos.
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Por eso desde Ciudadanos creemos que es necesario hacer un plan de vivienda
serio y ambicioso, que vaya más allá de las palabras grandilocuentes y vacías
cuando la problemática de acceso a la vivienda está de actualidad. Ya les he
explicado antes los números. Creemos que hay que impulsar un parque público de
vivienda de alquiler asequible y vivienda de alquiler social, porqué no creemos en
las VPO de venta que al final tienen precios inaccesibles para los trabajadores, la
clase media trabajadora. Enseguida además pierden su valor social, y cuando ves
promociones de VPO, que yo las veo por ahí, y aquí tengo algún documento que lo
acredita, anunciándose por 250.000 € con piscina, jardín y una serie de cuestiones
que luego son insostenibles por la clase trabajadora, pues nos da la sensación de
que no hay mucho interés en hacer las cosas como hay que hacerlas, para que de
verdad los ciudadanos tengan acceso a la vivienda en función de las posibilidades
económicas que tienen. Seguramente desde luego estamos dudando mucho que
sean viviendas asequibles para este tipo de personas con esos sueldos.
Planteamos que este plan esté orientado a la rehabilitación de viviendas y de los
barrios porqué Hospitalet es la ciudad de Europa con mayor densidad de población,
no necesitamos más ladrillo, lo venimos diciendo en nuestros discursos, sino
mejorar nuestros barrios para que sean más habitables. No queremos una ciudad a
dos velocidades. También me haré pesado con eso. Me van a escuchar hasta la
saciedad decírselo como está promocionando el Gobierno del PSC de nuestra
querida Núria Marín.
En este Pleno se van a contraponer dos modelos de ciudad, el del PSC de Núria
Marín y una ciudad de dos velocidades como lo demuestra el distrito cultural que
solo sirve para revalorizar la zona para construir más vivienda. Lo hemos dicho
antes y no cuela. Al final es revalorizar la zona para seguir con la cultura del tocho y
del ladrillo, mientras se desentienden, que es lo que nos molesta y lo que nos
duele, del resto de la ciudad, frente al modelo de Ciudadanos, centrado en las
políticas sociales mejorando la calidad de vida de los barrios. Ese es nuestro
modelo y no estamos en contra del progreso, y sabemos que habrá que construir,
pero habrá que poner un poco de freno a como se construye y para quien se
construye, y qué queremos hacer y sobre todo el ladrillo a esta ciudad le está
sobrando, estamos muy apretados señores del Gobierno.
Hay que hacer realización de los barrios. Invertir en los barrios, rehabilitación de
viviendas, políticas económicas para que se pueda tirar adelante, y alquiler social
en 300, 350, 400 €. Que no pase de un 25 o un 30 % de lo que cobra hoy un
trabajador porqué sino será imposible, nadie tendrá acceso a una vivienda de estas
que están proponiendo aquí en esta ciudad, porqué ni los bancos les van a dar el
crédito porqué no llegan, y sino con la precariedad que hay en el trabajo se ven,
antes o después, abocados a los desahucios. Por eso queremos este tipo de
viviendas en la ciudad, y espero la sensibilidad de todos los grupos para que lo
entiendan.
Por otro lado, la otra moción es una moción que lo que quiere es defender un poco
y acabar con los chiringuitos, defender la honestidad, y no es baladí que ya no es la
primera vez que un presidente de la federación catalana de municipios resulte
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investigado, antes era imputado ahora dicen investigado. Ya hubo una historia,
imputaron ahí hasta el perro del hortelano que pasaba por allí, 50 o 60 alcaldes
imputados, luego al final evidentemente pues bien no hubo ningún problema, pero
el alcalde no, el alcalde condenado que también era el presidente, y metido en
aquella vorágine, que me lo den que me lo quedo pero que no sé si es mío. Pasaba
un poco como lo de las tarjetas “black”, lo que pasa es que al final aquí hubo un
poco más de decencia y la gente renunció y demás. Hasta nuestra alcaldesa estuvo
imputada. Yo sabía que era injusto, y de hecho me manifesté, me manifesté en
aquella ocasión. Pero el presidente no, el presidente fue condenado y ahora
tenemos un caso parecido.
El “chiringuiteo” hay que acabar con él y los que son favorecedores del chiringuito
como este señor que parece ser que está imputado por algo como traer a gente a
trabajar y hacer… por cierto, también del PSC, el que metía allí para que le hiciera
informes que luego parece ser que no se justifican o que no se han hecho, pues
mire como la mujer del César, y además estamos en esta dinámica de que tenemos
que hacer un ejercicio de transparencia total ante los ciudadanos para recuperar la
credibilidad en la política y en los políticos. Por eso siguiendo la línea política de
nuestro partido, transparencia total y el que bueno a veces pueden haber injusticias,
no lo discuto, pero es necesario hacer esos ejercicios porqué lo hemos hecho tan
mal, hemos perdido de tal manera la confianza de los votantes, que muchas veces
con estas medidas tenemos que reconocer que se puede cometer alguna injusticia.
Pero en cualquier caso, mientras que eso siga estando así, para demostrar a la
ciudadanía que somos capaces de aguantar el tirón y cuando hay la más mínima
mota de sospecha nos vamos. Por eso pedimos la dimisión de este señor que
además llueve sobre mojado, y que casualidad, y perdóneme, que sea las dos
veces del mismo partido. En cualquier caso tampoco quiere decir eso que todo el
partido ni mucho menos está ahí y sea corrupto, por supuesto, porqué también hay
muchos socialistas, que yo los conozco, decentes, muchos. Sin ninguna duda.
Por tanto espero que lo entiendan y que no hay ningún ánimo de vilipendiar, ni de
poner en la picota a nadie, simplemente de demostrarle a la ciudadanía que
estamos dispuestos a llevar adelante lo que decimos en nuestros programas, y
Ciudadanos siempre hará ese ejercicio de transparencia y ya he advertido que es
posible que alguna vez se pueda cometer alguna injusticia, pero vale la pena por
generar credibilidad entre los señores que cada cuatro años depositan la confianza
en unas personas y en un partido. Muchas gracias.

Essent les 21:09 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.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Gràcies. Sobre la moció del pla local d‟habitatge, a favor de la moció, amb
excepció de l‟acord cinquè que el votaré en contra.
Sobre la moció 41, la moció per a la racionalització de la defensa dels interessos
dels municipis de Catalunya en l‟àmbit associatiu, primer felicitar pel títol a
Ciutadans perquè si llegeixes el títol no saps ben bé tampoc que estàs votant, i és
un d‟aquests cops que es troba poc, votar alguna cosa amb un títol que no sé a què
ve.
En aquest cas és una moció a més que Ciutadans està presentant a diversos
ajuntaments, sense gaire sort per cert, ja que majoritàriament els grups polítics
l‟estan rebutjant. Aquesta moció de Ciutadans, i ja van unes quantes, persegueix
una finalitat política basada en la confrontació de parts, i no entrarem en aquest joc.
Voto en contra.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de la moció 40 a excepció del cinquè acord en contra. I la 41 en contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Bé en relació a la 40, per a l‟elaboració del pla local d‟habitatge, des d‟aquest
grup municipal, fa molts mesos ja, demanàvem com a resposta a una altra moció
sobre l‟habitatge, el següent: més enllà de demanar una nova llei reguladora del
dret a l‟habitatge a nivell estatal, l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat hauria de
desenvolupar un programa marc d‟habitatge. Un programa marc és un instrument
de gestió que ens permet identificar les necessitats en un determinat àmbit,
posteriorment determinar quins recursos són necessaris per fer front a aquestes
necessitats, ordenar diferents tipus de mesures per afrontar les necessitats
detectades, establir un calendari d‟aplicació d‟aquest programa i un pressupost. I
també definir un sistema d‟avaluació per mesurar el grau d‟acompliment dels
objectius d‟aquest programa marc.
Creiem que en l‟àmbit de l‟habitatge un programa marc per al municipi de
L‟Hospitalet podria contemplar diferents fórmules d‟accés a l‟habitatge com ara, a
part de les mencionades en la pròpia moció, com ara la masoveria urbana, la
tinença o propietat compartida, la tinença o propietat temporal, el desenvolupament
de programes per afavorir cooperatives d‟habitatge social, que per cert algunes
s‟estan obrint molt a prop de la frontera amb la nostra ciutat, al barri de la Bordeta,
l‟autoconstrucció, la cessió d‟ús, per exemple.
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Per a nosaltres garantir l‟accés a l‟habitatge, potenciar el lloguer social, públic i
assequible per a tothom és garantir l‟accés a l‟habitatge. Crear una borsa municipal
de lloguer social són objectius que hauria de contemplar també aquest programa
marc.
Pensem que és més efectiu crear també... bé com... no, no m‟allargo gaire més. Sí
que és veritat que ens agradaria deixar clar que com resultat d‟una iniciativa
legislativa popular al Parlament de Catalunya, en el grup promotor de la qual hi
estava també la plataforma d‟afectats per l‟hipoteca, es va aprovar la llei 24/2015
per unanimitat, amb l'abstenció del PP i Ciutadans. La llei de mesures de protecció
del dret a l‟habitatge de les persones que es troben en risc d‟exclusió social.
El Govern del Partit Popular la va portar al Tribunal Constitucional, que va anul·lar
part dels seus articles. Com a resultat, s'ha tramitat la llei 4/2016 per legislar sobre
els articles anul·lats. S'ha votat per unanimitat. Però la PAH hi està en contra i seria
interessant que també no ens oblidem d‟això, que el grupo promotor de la antigua
ley, en el que se agrupan la PAH, la Alianza contra la Pobreza Energética y otras
entidades, no ha dudado en cargar contra la norma aprobada este jueves. El
portavoz de la PAH ha advertido de que el texto será un fracaso ya que la mayoría
de mecanismos que prevé son de carácter voluntario, caros, farragosos y lentos.
Vull dir que tinguem clar quin és el posicionament també de la plataforma que era la
promotora de l‟anterior llei, en la llei aprovada 4/2016.
I la 41, bé també la votarem a favor. Entenem la moció, en principi, com una crítica
a la duplicitat d‟associacions de municipis, la federació i l‟associació de municipis de
Catalunya i el seu rol, el cost de diners públics d'aquestes agrupacions de
municipis. La moció demana també, per una banda la destitució de Xavier Amor,
president de la FMC, perquè està imputat. Ens sembla adient.
Entenem que aquestes dues grans entitats "municipalistes", tant la federació com
l‟associació de municipis de Catalunya reflecteixen, per a nosaltres, els dos pols de
poder de la Catalunya dels 80, 90 i 2000. Una de socialista i una altra de
convergent. Una de metropolitana i l‟altra de comarques, o així enteses durant
trenta anys. Una Catalunya dividida, com si d‟un pastís es tractés, entre les dues
forces polítiques que han hegemonitzat el poder polític durant 30 anys a casa
nostra. Però aquest escenari, per a nosaltres, ha saltat pels aires durant els últims
anys, i cada cop tenen menys sentit aquestes estructures institucionals que ara
mateix, simplement, ens serveixen per a recordar-nos com s‟ha governat Catalunya
durant aquests 30 anys.
I simplement i abans d‟acabar, ens agradaria demanar-li al portaveu de Ciutadans,
com a grup municipal preocupats pel llenguatge, ens agradaria demanar-li que no
utilitzi o que intenti evitar la utilització d‟una frase feta que utilitza molt repetidament
sobre com ha de ser la dona del César. Creiem que seria bastant interessant
intentar no utilitzar aquest tipus de frases sobre l‟aspecte físic o la forma de ser
d‟una determinada dona. Creiem que és simbòlic però que seria interessant que
utilitzés qualsevol altra. Que en el seu recurs i llistat de frases fetes que controla,
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segur que en té com tres milions més, per tant no creiem que hi hagi cap problema
en que utilitzi un altra. Li demanem. Gràcies.
Essent les 21:20 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sobre la moció 40, per a l‟elaboració del pla local d‟habitatge de l‟Hospitalet, el
Parlament de Catalunya va aprovar el dia 22 de desembre per unanimitat la Llei
4/2016 de mesures de protecció del dret a l'habitatge de les persones que es troben
en risc d'exclusió social, que permet els mecanismes de les administracions per
ajudar a les famílies que estan endeutades, ampliar el parc públic d‟habitatges i
evitar els desnonaments. El text ha estat elaborat pel grup de treball constituït per
representants de la Generalitat, d‟entitats municipalistes, del Consell de l‟Advocacia
Catalana i de l‟Ajuntament de Barcelona. Un cop al Parlament de Catalunya, ha
comptat amb el suport de tots els grups polítics de la cambra.
Aquest nou text fixa instruments alternatius per donar resposta als punts de la Llei
24/2015 del mateix àmbit suspesos pel Tribunal Constitucional el passat mes de
maig i permetrà superar els tres elements clau que quedaven suspesos, que són la
mediació, el lloguer social i les expropiacions de l'ús de pisos en cas de necessitat
d‟habitatge en municipis de demanda acreditada.
La nova llei prioritza la mediació entre els bancs i les famílies, preveu mecanismes
per reduir els pisos buits, estableix mesures per reallotjar amb lloguer social famílies
en risc d‟exclusió i preveu expropiar temporalment l‟ús de pisos a grans tenidors per
disposar d'habitatge públic per fer front a les necessitats de pisos socials i per evitar
desnonaments. També permet avançar en la gestió de l‟ocupació d‟habitatges
públics i permetrà aplicar l‟impost de pisos buits sobre el triple de municipis i
dedicar-ne la recaptació a polítiques d‟habitatge.
Entre els principals punts de la llei recorreguts, i suspesos després pel Tribunal
Constitucional, destaquen la cessió temporal obligatòria dels pisos buits d‟entitats
financeres per destinar-los a lloguer social, l‟obligació per part de les entitats
financeres i els grans tenidors d‟habitatges d‟oferir un lloguer social a les persones
que estiguin a punt de ser desnonades i el procediment de mediació en cas de
sobreendeutament.
Així, el nou text substitueix la cessió temporal obligatòria d‟habitatges previst a la
Llei 24/2015, per l‟expropiació de l‟ús temporal dels habitatges, proposa com a
alternativa al lloguer social obligatori un sistema de reallotjament de les famílies
amb lloguer social i recupera la mediació a través del codi de consum.
Una de les prioritats de les polítiques públiques d‟habitatge és la mobilització del
parc d‟habitatges buits. En aquesta línia, un dels instruments és l‟expropiació
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temporal de l‟ús dels habitatges buits d‟entitats financeres, que permetrà donar-los
un ús social en un període d‟entre 4 i 10 anys, emparant-se en la llei d‟expropiació.
El cost de la rehabilitació de l‟habitatge es a càrrec de l‟entitat bancària, fet que
permet compensar el cost de l‟expropiació. Hauran de ser pisos inscrits en el
registre d‟habitatges buits o situats en municipis amb necessitats d‟habitatge social.
La nova llei també incorpora l‟obligació de reallotjament de les persones en risc
d‟exclusió social per pèrdua d‟habitatge, una mesura que servirà per evitar
desnonaments. Així es fixarà un sistema transitori perquè, per un període de tres
anys ampliables a tres més, les entitats bancàries ofereixin un lloguer social a les
famílies vulnerables que estiguin a punt de ser desnonades.
Pel que fa als processos de mediació entre famílies amb sobreendeutament i
entitats financeres, el nou text preveu la creació de comissions a tot el territori,
formades per representants del Govern, les entitats socials, advocats, ajuntaments i
entitats financeres, que analitzaran els casos de sobreendeutament i elaboraran
plans integrals per solucionar-los. Seran les comissions d‟habitatge i assistència
davant de situacions d‟emergència social (CHASE).
Una altra de les novetats de la llei és que s‟amplia el nombre de municipis on el
Govern té acreditat que hi ha alta demanda d‟habitatge social, i es passa de 72
municipis previstos fins ara, als 234 de la nova normativa. Aquesta ampliació
donarà eines a més municipis per poder intervenir en matèria d‟habitatge i evitar
l‟exclusió social, així com més capacitat per augmentar el parc públic a través del
dret de tanteig i retracte. Igualment, es podran mobilitzar més pisos buits d‟entitats
financeres i grans empreses ja que l‟impost sobre pisos buits serà d‟aplicació a les
234 poblacions.
La consellera Borràs va anunciar el passat mes de desembre el compromís del
Govern a presentar, en uns 9 mesos, una llei per regular el lloguer a Catalunya, i a
fer-ho sense improvisacions, que tracti des de la durada dels contractes o la
morositat fins al preu dels lloguers. Aquesta normativa es basarà en els criteris que
surtin del grup de treball sobre el lloguer, impulsat pel Govern.
Amb això, el que volem exemplificar i deixar clar és que el Govern de la Generalitat
està treballant i molt, de fet és el govern que més ha avançat en aquesta matèria,
per donar resposta a totes les problemàtiques i necessitats que es viuen i pateixen
en l‟àmbit de l‟habitatge.
És per això que ens sobta trobar-nos amb mocions, com que la es presenta avui,
amb un to negatiu i poc constructives.
Per a nosaltres, l‟àmbit de l‟habitatge no és un tema per posar-nos medalles. Per a
nosaltres aquest àmbit és prioritari, ens preocupa de veritat i el nostre objectiu no és
cap més que intentar utilitzar tots els recursos al nostre abast per tal de donar-hi
resposta.
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Així que, sentint-ho molt, haurem de votar per punts la moció, primer a favor, el
segon en contra, el tercer en contra, donat que ja existeix, el quart en contra, el
cinquè en contra, el sisè a favor, el setè en contra, el vuitè en contra i el novè a
favor.
I respecte de la moció 41, les entitats municipalistes, com l'ACM i l'FMC, són una
manifestació del dret a l'associacionisme de les entitats locals, establert en l'article
10.2 de la carta europea d'autonomia local. Plantejar que els estatuts d'una
d'aquestes entitats prohibeixin la pertinença a cap altra associació es podria
entendre com una restricció del dret d'associació proclamat en aquella Carta, i
regulat per la Disposició addicional 5a de la llei Reguladora de les Bases de Règim
Local i els articles 133 i següents del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
local de Catalunya, i en la legislació d'associacions per tot allò no expressament
previst en les normes de règim local. En aquest sentit, fins i tot es podria plantejar si
una modificació estatutària com la que es proposa no seria il·legal.
El Consell de Governs Locals de Catalunya no es troba en disposició de substituir el
paper que exerceixen les associacions municipalistes. El seu funcionament, atesa
la normativa que el regula, resulta poc operativa a l'hora de donar resposta als
reptes del dia a dia del món municipal, i tampoc no disposa d'estructura
administrativa pròpia, ja que són les associacions de municipis les que hi aporten
els seus propis mitjans per garantir-ne el funcionament.
Les entitats municipalistes, a més de representar els interessos dels ens locals
davant les altres administracions, ofereixen un seguit de serveis als seus associats,
com ara formació, assessorament jurídic, comissions de treball sectorials,
publicacions, i d'altres. Així mateix, l'ACM disposa de l'única central de compres del
món local català, les diputacions no ofereixen aquest servei, que permet accedir a
productes i serveis en condicions més avantatjoses que les que es podrien obtenir
via la contractació per part de cada municipi pel seu compte.
Per tot això, i en definitiva, perquè no estem d‟acord amb cap punt de la moció,
votem en contra.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Bé, miraré de no estendre‟m gaire. La moció sobre l‟elaboració d‟un pla local
d‟habitatge a l‟Hospitalet, anàvem a votar per separat i algun punt a favor, degut a
que ja està posat en marxa, ja està previst, però com el senyor Miguel García ho ha
presentat com una contraposició entre el model de ciutat del PSC i el de
Ciudadanos, nosaltres ens abstindrem a tota la moció perquè no compartim ni el
model socialista ni la manca de model de Ciudadanos.
Respecte a la moció per la racionalització de la defensa dels interessos dels
municipis de Catalunya a l'àmbit associatiu, en el context actual la ciutadania ens
reclama, més que mai, un exercici ètic del poder, i la transparència esdevé el
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principal antídot contra la corrupció. Així ho entenem des d‟Esquerra, ho practiquem
i ho hem manifestat sempre en relació al conegut com a cas Mercuri.
Malgrat tot, entenem que aquesta moció tracta de dos aspectes diferents. Per una
banda, en allò que fa referència als fets pels quals s‟investiga a l‟actual president de
la federació de municipis de Catalunya, pels quals haurà de declarar al març i per
l‟altra, pel que fa a l‟autonomia local i la capacitat d‟associació en defensa dels
interessos dels ciutadans que tenen els municipis.
Per tant, en el primer punt ens abstindrem perquè respectem en tot moment la
presumpció d‟innocència de Xavier Amor fins que no s‟aclareixin els fets en l‟àmbit
judicial, un cop declari al març i se li imputin o no els delictes pertinents, i respecte
als punts segon, tercer i quart votarem en contra perquè entenem que existeix una
voluntat de caminar cap a la fusió de les entitats municipalistes existents, que ja ho
han declarat i s‟estan portant a terme els treballs corresponents per fer la fusió
efectiva. Compartim també que l‟existència de dues entitats respon a un paradigma
que ja ha estat superat, que arrossegàvem des dels anys 80. Creiem que això ja
està superat i que és el moment adequat perquè es porti a terme aquesta fusió.
Tot i així cal seguir defensant l‟autonomia local i la bona feina d‟aquestes
associacions municipalistes pel que fa a la representació i defensa dels interessos
dels municipis, augmentant les possibilitats de gestió dels ajuntaments, assessorant
en temes administratius i jurídics, organitzant cursos de formació per a tècnics
municipals o càrrecs polítics, o actuant com a central de compres pels ajuntaments.
Les Diputacions o el Consell de Govern Local no poden proporcionar totes les
possibilitats que aquest tipus d‟associacions ofereixen pel que fa a la representació
més autònoma i independent dels municipis. Per tant, aquests segon, tercer i quart
punts votarem en contra i el punt cinquè el votarem a favor. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí. Seré breve también. Respecto a la moción número 40 sí que estimamos que
hace falta un plan de vivienda en la ciudad y un proyecto de recomposición de la
vivienda en la ciudad. Es cierto que tenemos algunas zonas o barrios dónde habría
que llevar a cabo una actuación para mejorar, renovar y potenciar otro tipo de
viviendas, y tenemos vivienda de construcción privada que actualmente se están
generando con un mayor precio porqué cada vez tienen más metros cuadrados,
porqué van destinados a un tipo de comprador.
Por tanto estamos llegando a una situación en la ciudad cada vez mayor
diferenciada, con mayor diferencia social. Eso hace necesario una reestructuración
de la oferta de la vivienda y favorecer el acceso a la misma. Sí es cierto que hay
puntos en la moción que no estamos del todo de acuerdo. No estamos de acuerdo
en la aplicación del IBI diferenciado a las viviendas vacías porqué sí que nos
plantea serias dudas, serias dudas de si ese gravamen es ilegal, porqué hay
sentencias que ya han tumbado en cierto ayuntamiento y así lo han declarado.
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Por tanto nosotros vamos a votar en contra del punto segundo y del punto cuarto,
votaremos favorablemente el resto, excepto del quinto que también nos
abstendremos puesto que la tasa turística pensamos que se tiene que aplicar a
otros fines, y no a la vivienda, como ya se ha debatido incluso en este Pleno.
Respecto a la moción número 41, estamos de acuerdo en parte del fondo que es
que con dinero público no podemos financiar todas las asociaciones municipalistas
que surjan, y sobre todo cuando tienen los mismos fines, o las mismas coberturas,
o el mismo amparo. Pero claro, eso de condicionar nuestra, u obligar a tomar
partido en nuestra posición o condicionar nuestra pertenencia a una entidad porqué
apruebe o no apruebe nuestras propuestas, pues no nos parece lógico y sobre todo
tampoco lo que proponen, no lo digo por el grupo Ciudadanos de l‟Hospitalet, pero
sí por Ciudadanos.
Miren, la presunción de inocencia hay que mantenerla. Ustedes en Murcia, que lo
ha mencionado antes, pues están intentando hacer dimitir a una persona que tiene
pues 17 casos de absolución. Si en el primero les hubiese hecho caso ya habría
dimitido, cuando lo que está sufriendo es una persecución política. Ha sido absuelto
17 veces y en el caso de Granada pues, a ver, allí tiene un doble criterio porqué
resulta de que obligan a dimitir a un alcalde que ha sido absuelto, y lejos de volverlo
a apoyar, siguen manteniendo ahora un nuevo alcalde que está imputado. Por
tanto, aplíquenselo también, aplíquense el mismo criterio. Aplíquense el mismo
criterio en su partido, también en Valencia les ha salido un diputado autonómico
que parece ser se niega a dimitir por qué quiere mantener el aforo y está imputado.
Bueno pues esa es su contradicción, esa es la contradicción de Ciudadanos y en
ella viven pero claro no pretendan a los demás darnos lecciones de moral, de ética
y de otras muchas cosas políticas y luego no se las apliquen. ¿O la imputación en
Granada de un alcalde u otro es diferente? No entendemos, no entendemos. Por
ello, nosotros votaremos a favor del punto 2 y del resto en contra.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecto a la moción número 40 de un pla local d‟habitatge de l‟Hospitalet,
bueno yo creo que este es un tema recurrente. En cada Pleno, en casi cada Pleno
viene una moción sobre el tema de vivienda. Yo creo que es más que flagrante que
tenemos un verdadero problema habitacional en la ciudad, sino no estaríamos
discutiendo continuamente mociones sobre este tema.
Nosotros votaremos a favor. Creemos indispensable plantearse un nuevo plan
digamos en Hospitalet para la vivienda, y sobre todo hacer hincapié en todo lo que
es el alquiler social. Ya lo he dicho muchas veces, habrá personas que jamás
podrán acceder a la compra de una vivienda, y nosotros tampoco estamos a favor
de la VPO tal y como se está planteando, precisamente por qué muchas personas
no pueden acceder, además tal y como lo están haciendo ahora que es
prácticamente libre y que incluso con algún piso ya de compra, aunque no llegue a
según qué parámetros económicos, creemos que no es la mejor manera. Para
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nosotros es una manera de privatizar suelo municipal, y el suelo municipal ha de
estar destinado a otros fines, por lo tanto nosotros votaremos a favor.
También quiero hacer mención de que ya en diciembre planteamos, nuestro grupo
planteó una moción para empezar digamos a hacer esta red de vivienda pública de
alquiler social, como planteaba digamos que cada año se destinan 800.000 € del
presupuesto. Bueno todavía no sabemos, nadie se ha puesto en contacto con
nosotros para ver cómo se desarrolla, y bueno eso también viene después en otra
moción pero creemos que hay que ponerle ya hilo a la aguja y ponernos en serio a
trabajar un tema porqué tenemos muchas situaciones habitacionales muy graves y
no podemos permitir esto en nuestra ciudad.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció 41, moció per a la racionalització de la defensa dels interessos dels
municipis de Catalunya a l‟àmbit associatiu. Des de Canviem l‟Hospitalet som
conscients que determinades actuacions de les entitats municipalistes que hem
conegut ens incomoden i són denunciables. No ens quedarem amb els braços
creuats si aquestes accions vulneren la legalitat, i tampoc ho farem si sobrepassen
principis i valors ètics com la honestedat, la transparència, la rendició de comptes,
la imparcialitat i el respecte al municipalisme.
Sigui com sigui creiem que el funcionament de les entitats municipalistes de
Catalunya en diverses ocasions no ha estat adequat, ja siguin les irregularitats de
les contractacions a l‟ACM o el finançament dels serveis de la federació de
municipis, i fóra lògica, i així ho hem defensat, una fusió o refundació de les
associacions en una única nova entitat de nova planta, i una llei que reguli el seu
funcionament, organització, finançament i ordenació jurídica.
El president de la federació de municipis, per l‟acord que fa referència a ell, està
pendent de declaració davant del jutge, que pel que sembla serà d‟aquí poquet. De
manera que estem avançant conclusions polítiques en una resolució judicial que
encara no s‟ha produït. És un cas que es troba en un moment processal
d‟investigació i sense conèixer si el jutge decidirà avançar cap el judici, o s‟acabarà
sobreseient el cas. Pensem que tractar aquests temes judicials als Plens dels
ajuntaments també és judicialitzar la política. No creiem que la moció hagi de
prendre com acord la revisió de la participació de l‟Ajuntament en aquesta
federació, només justificada per la imputació del seu president i per tant ens
abstindrem en aquesta moció.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies alcaldessa. Para la moción 40, la elaboración del plan de vivienda de
l‟Hospitalet, en primer lugar agradecer la predisposición al diálogo del grupo de
Ciudadanos. Hemos podido pues transaccionar algunos acuerdos, de hecho
nosotros daremos el voto favorable a todos los acuerdos excepto al número 5.
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Y me explico. Miren, nosotros en términos generales estamos de acuerdo con lo
que plantea la moción. La moción en definitiva lo que dice es que desarrollemos un
plan de vivienda de acuerdo con la ley 18/2007 que es la ley de vivienda de
Cataluña. Y efectivamente el problema de la vivienda es un problema no resuelto, lo
acabamos de vivir en este mismo Pleno con la participación de las entidades
vecinales y de la plataforma, de una de las plataformas de afectados por la
hipoteca.
En este Pleno, lo acaba de decir también la señora González del grupo de
Iniciativa, tenemos prácticamente una moción sobre vivienda cada mes y eso indica
pues de alguna manera la preocupación y la necesidad de avanzar y de dar
soluciones a esta cuestión tan poliédrica. Soluciones que ya se están aplicando. A
ver, de entrada esta ciudad contaba con un plan de acciones para la vivienda del
año 2013, de las cuales había 15 actuaciones que en gran medida se mantienen en
marcha desde la oficina de gestión hipotecaria, la bolsa de alquiler social, la bolsa
de mediación, la rehabilitación, las ayudas fiscales a los afectados, la mesa de
emergencia, el control de la ocupación. En fin, la oficina municipal de vivienda y su
impulso, la colaboración con servicios sociales, la disciplina urbanística, todos los
temas de coeficiencia.
Todo eso se hace en el día a día de la administración local con el impulso del
Gobierno municipal y como saben, aquí ha hecho referencia el portavoz del
PDCAT, el Sr. Monrós, sobre la última aprobación de la ley 4/2016, este ha sido el
ayuntamiento que más enmiendas y más propuestas ha aportado a esa ley, y
además no las han aceptado, por tanto tenemos una comisión de mediación propia,
tenemos instrumentos de expropiación, tenemos claro el tema del contrato de
alquiler social. De hecho hemos conseguido que pase de tres a seis años, y eso ha
sido una enmienda que se ha redactado desde el Gobierno municipal y por tanto
estamos implicados en este proceso también de desarrollo legislativo de esa ley
que viene a paliar la falta de instrumentos de la 24/2015 cuando fue suspendida
parcialmente.
Pero es que además en el plan de actuación municipal nosotros teníamos previsto
hacer el plan de vivienda. Es preceptivo y lo estamos elaborando. Un plan de
vivienda que en fin, Sr. García yo no quiero contraponer modelos, el modelo del
Partido Socialista en la ciudad es conocido. Yo no sé el modelo que usted plantea
cual es por qué hace, bueno, aquí grandes soflamas sobre nuestro modelo y tal, no
lo conocemos. Lo digo por qué creo que nuestro modelo es conocido, se ha
presentado, ha sido participado, y usted desde un punto de vista de oposición
puede hacer la crítica que quiera, y desde un punto de vista constructivo así lo
asumiremos. Pero yo también quiero que entienda que no hay ningún plan
contrapuesto porqué no existe ningún otro plan, al menos que sea conocido. Lo
digo también por atajar a veces debates estériles.
En cualquier caso hay que hacer un recordatorio. La vivienda es una competencia
exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Lo digo también porqué al final nos
acabamos cargando aquí y yo lo recuerdo cada Pleno, vamos a hacer un plan de
vivienda, vamos a construir viviendas, vamos a hacer, vamos a hacer, oiga al final
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los ayuntamientos también tenemos unos recursos finitos, una limitaciones muy
serias y en ese sentido creo que también hay que afinar de alguna manera a quién
se le exige qué y entiendo que en esa dirección se están dando pasos.
Lo decía antes el Sr. Monrós, miren tenemos una promoción aquí al lado de Ca
n‟Arús, y es de vivienda de alquiler y especialmente para jóvenes, para que se
puedan emancipar, es decir se están haciendo cosas. Esto de negar la mayor a
veces tiene poco sentido porqué la realidad te rompe de alguna manera el titular.
Yo en ese sentido sí que creo que hay que seguir trabajando, y por eso les pedí
que no hiciéramos una comisión mixta para esta cuestión. Ya hay una comisión
mixta Gobierno de la Generalitat y Gobierno local para avanzar en todos los temas
y uno de ellos clarísimo es el de la vivienda, y en eso estamos trabajando y creo
que la Generalitat aquí tiene de alguna manera tener un compromiso más firme con
el desarrollo de esas promociones de vivienda de protección para alquiler social.
Yo por último, hay una cuestión que creo que también es importante que antes
comentaba el Sr. Martín del Partido Popular. Vamos a ver Sr. Martín, no podemos
cobrar el recargo del IBI porqué no hay reglamento, y ustedes tienen un
compromiso de hacer el reglamento y no lo hacen. Y una de las cuestiones que
desde el grupo del PSC hemos pedido que incorpore el grupo de Ciudadanos es
instar precisamente al Gobierno central y está en esta moción para que se
desarrolle el reglamento porqué es necesario y con ese reglamento en la mano
podremos aplicar el recargo en el IBI a las viviendas actualmente desocupadas que
son muchísimas en la ciudad, y que son, como ustedes conocen, propiedad de las
entidades financieras.
Y Sr. Martín, mire, desde el Gobierno de España se pueden hacer muchas cosas
por la vivienda, ustedes tienen competencias y ustedes han de intentar como
mínimo recuperar lo que ya había, las ayudas a la emancipación de jóvenes, las
ayudas al alquiler, los temas de rehabilitación que son capitales en un proyecto, en
un plan de viviendas. Si ustedes no ayudan a las comunidades autónomas y a las
entidades locales a hacer ese trabajo, esto es inviable. Por tanto aplíquense
también el cuento. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies alcaldessa. Per a la número 41. Sr. García usted ha hecho aquí una
mezcla, un tótum revolútum y creo que la moción hace también eso, mezcla churras
con merinas, aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid, envía recuerdos a
uno, recuerdos a otros y... bueno, pues nosotros ya le avanzo, nosotros votaremos
en contra. Y votaremos en contra por varias cuestiones.
La primera, por qué creo que las asociaciones municipalistas, y en una cosa yo
creo que estaríamos de acuerdo con varios de los grupos que así lo planteaban, yo
creo que lo lógico, y así se empezó ya hace algún tiempo ese camino, es que
confluyeran en una sola asociación. Seguramente este es el peor momento para
poder conseguirlo. Entonces en el bien entendido que eso tendría su lógica,
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también creo que vale la pena
igual, hacen de lobby, si me
determinados acontecimientos,
elementos, incluso legislativos,
Gobierno del Estado.

poner en valor que las asociaciones, las dos por
lo permiten, de lobby municipalista delante de
de determinados sucesos o de determinados
del propio Govern de la Generalitat o del propio

Nosotros lo podemos ver desde un municipio de 256.000 habitantes, lo podemos
ver desde esa perspectiva, pero también vemos, igual que ocurre con las
diputaciones desde el punto de vista institucional en el ámbito de la gestión, el
soporte, el apoyo, el referente que supone para ayuntamientos mucho más
pequeños, la posibilidad de tener asesoramiento jurídico, acompañamiento de los
otros municipios, tener acceso a las buenas prácticas que hacen otros
ayuntamientos y que ponen a disposición en el banco de buenas prácticas, y tener
unos servicios que las asociaciones prestan especialmente a esos ayuntamientos
más pequeños y que también los ayuntamientos más grandes ayudan a que ellos
puedan tirar para adelante. Eso da un compacto, da un gruix que permite sacar las
cosas adelante.
A partir de ahí, usted como la cuestión le llevaba a otros campos, pues usted
empieza diciendo que claro, presentar en la asamblea de la federación en sesión
convocada a este efecto, que supongo que pretende que la convoque la alcaldesa
de Hospitalet. O sea, le vamos a decir al presidente de la federación de municipios
que convoque una asamblea extraordinaria para echarlo. Está muy bien. Sí. Vale.
Entonces, como creo que todo es fruto de esa voluntad de expulsión de bilis, pues
creo que se sale de la lógica, del raciocinio. Como creo que eso está planteado
desde ese punto de vista por eso votaremos en contra del conjunto de la moción.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, Sr. Belver, era lógico y normal, yo entiendo que ustedes apoyen a sus
compañeros. Pero ni bilis ni nada, es decencia a nuestro modo, y sobre todo lo que
he dicho antes en el discurso que usted decía que hacía un tótum revolútum. En
cualquier caso lo entiendo perfectamente, que ustedes voten en contra y no quieran
que haya transparencia y que haya decencia. Los tiempos van en el signo de que la
gente cada día está siguiendo más que se hagan esos ejercicios. En cualquier
caso, entiendo perfectamente su votación en contra.
Por otro lado, Sr. Castro, mire, la Generalitat claro que tiene las competencias, claro
que tiene que poner y tal, pero oiga, y también entiendo que vote usted en contra
del quinto, lo puedo entender ¿porqué? Porqué ustedes quieren que el 30 % se
destine a otras finalidades que nosotros creemos que es para vivienda. Oiga, pues
es otra manera de verlo y es legítimo y no pasa nada. Y le digo la verdad, no
importa porqué eso tiene cierta coherencia. Mire, yo creo que este dinero se tiene
que emplear en otras cuestiones, de ámbito social o del que sea, pero en este no,
por qué podemos hacerlo de otra manera. Pues perfecto. Un voto con coherencia
que va en contra de lo que pensamos nosotros pero no tengo porqué criticarlo por
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qué responde a su forma de pensar, cómo lo ven ustedes. Por lo tanto nada que
decir.
En cuanto… vamos por partes, vamos a ver, Sr. Cristian, Sr. Cristian. Ya sé que mi
lenguaje no le gusta. Pero tampoco hay que, en fin, criminalizarlo porqué mire yo,
tampoco me gusta a mí el de ustedes de miembros y “miembras”. Y lo dicen cada
dos por tres. Oiga, pues perfecto. Pero mire en cualquier caso por si les molesta lo
voy a cambiar. En vez de decir, la mujer del César no ha de ser honrada sino
parecerlo, para que vea usted que estamos con la igualdad y tal, diremos, el marido
del César no ha de ser honrado, sino además parecerlo. ¿Le parece mejor así?
¿Qué digamos el marido del César? O sea al final es lo mismo, es una cuestión de
que ustedes tienen una semántica, una forma de expresarse, nosotros decimos
algo que es popular, que se dice y a partir de aquí no hay problema. Si usted le ve
un problema y me regaña por eso, pues o me da lecciones, yo creo que no. Lo
cambiaremos, ya le digo, ahora pondremos en vez de la mujer, el marido del César.
Y así está usted tranquilo y conforme. Otro lenguaje pero yo no lo comparto pero en
cualquier caso no pasa nada.
Señores de Esquerra Republicana, vamos a ver. Ustedes saben lo qué han votado
en el Parlamento de estas cosas. Lo tengo aquí. Pero en cualquier caso también
están en su derecho de aquí votar lo contrario y de contradecirse, y de tener
incoherencia, pero lo que no acabo de ver es que ustedes digan en principio que
están de acuerdo en unos puntos, y cambien porqué crean que hay un contraste
con el Partido Socialista o tal. Me parece de una incoherencia sinceramente, porqué
si usted está de acuerdo en una cosa y cree que es buena pues en conciencia debe
votarla, pero ese argumento tan peregrino, me parece absurdo, de verdad. Pero en
fin, también es legítimo que lo hagan. Pero hay que tener un poco de coherencia y
sobre todo ver lo que han votado en el Parlamento en diciembre de 2016. No tiene
nada que ver con lo que han votado aquí.
Pero en cualquier caso, eso me molesta menos porqué pueden tener
desconocimiento que es probable que lo tengan, pero lo que no tienen
desconocimiento es en saber, y lo han verbalizado aquí, han verbalizado, estamos
de acuerdo, votaríamos este y no sé cuantos pero hemos cambiado viendo que
usted pone porqué hace un contraste. Pues normal, cada uno tiene sus políticas,
como ustedes. Yo tengo unas políticas de modelo y las expongo y las enfrento a
otros partidos. Al final eso no debe condicionarme para votar una moción a favor o
en contra, si he pensado que es buena. Usted lo ha hecho. O sea me parece de
una precariedad intelectual sinceramente grave. Porqué yo creo que usted da
mucho más de sí. Mucho más. Sinceramente.
Por otro lado, señores del PP, sí, aquí hay para todos. Porqué claro venir a decir Sr.
Hermosin que en tal sitio tenemos un tío y tal, un señor que no se ha ido y que se
ha… mire, nosotros tenemos un reglamento, y lo expulsamos, y al final puede hacer
lo que han hecho otros aquí, es decir, bueno me han echado del partido, me voy de
aquí a vivir porqué mire golfos hay en todos sitios. Nadie está libre de tener un golfo
en sus filas. Pero nosotros no lo permitimos. Otra cosa es que la ley, el acta sea de
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quien sea y lo hagan. Aquí ha pasado. Tenemos un ejemplo. Cap problema. La ley
lo permite y es de golfos hacer eso. Pero en cualquier caso es así, Sr. Hermosin.
Y mire, ya le he dicho una cosa y está muy claro que los compromisos hay que
cumplirlos. Nosotros cumplimos nuestros compromisos y no me vale que si este
señor luego puede ser, no puede ser. Es un ejercicio que se hace y ustedes lo
firmaron. Si no estaban dispuestos a cumplirlo, no lo firmen. No lo firmen y no pasa
nada. Pero seguramente hoy no serían Gobierno. Hubiéramos ido a otras
elecciones que por eso, haciendo un ejercicio de que este país se pusiera ya en
marcha porqué ya estábamos cansando a la gente con tanta votación y tal, le dimos
la confianza pero vigilada con un convenio firmado, y ustedes ahora empiezan a
querer salirse por la tangente. No me parece la mejor manera de responder a lo que
se firma. Si ustedes quieren tener credibilidad en el futuro, cumplan con sus pactos.
Nosotros cumplimos, cumplimos cuando desde el momento en que apretamos el
botón verde para que fueran Gobierno. Y ustedes ahora quieren salirse.
Y lo otro que dice se lo reitero otra vez, nadie está exento de tener un golfo. Lo
importante es visualizarlo, verlo y decirle la puerta está abierta. Como la ley es la
que es, pues no se van. Pero no es culpa nuestra.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Yo no voy a entrar a calificar la precariedad intelectual que gasta usted o no. Yo le
pediría encarecidamente que deje de sermonear, cada intervención que hace, al
resto de grupos sobre lo bien que lo hacen o lo mal que lo hacen, en función de si a
usted le gusta más o menos lo que votan.
Yo le vuelvo a insistir, es usted el que ha confrontado modelo del PSC a su modelo.
Ya le digo que nuestro modelo no es ni el del PSC ni el suyo. Y nuestra educación
tampoco es la suya, porqué a veces parece que estemos en la barra de un bar o en
la tertulia de Punto Pelota. Muchas gracias.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Dos puntos muy breves. Uno sobre el recargo del IBI. Nosotros nos manifestamos
en contra del recargo del IBI, de entrada, y nos manifestamos en contra porqué no
solo son las viviendas vacías de los bancos, sino son otras viviendas vacías a las
que les llega ese recargo al final. Y nos mantenemos en contra por qué también
tenemos dudas sobre su ilegalidad.
Y respecto al cumplimiento de los pactos, el Partido Popular cumple los pactos,
cumple los pactos, pero le vuelvo a repetir, si un alcalde que al final no llega ni tan
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solo a ser juzgado no se le vuelve a apoyar y se mantiene a otro que sí que está
imputado, pues son dos raseros de medir y son doble vara. Y es doble moral,
ustedes imponen un pacto a uno, no lo imponen a otro, y resulta que se amparan
en un pacto para expulsar a un presidente que de momento ha sido inocente y
exculpado en 17 causas.
Por tanto cumpliremos el pacto pero cuando se demuestre, no cuando ustedes lo
pretendan porqué tienen doble vara de medir y al final no se sabe muy bien para
qué han puesto este pacto. Porqué no son por principios sino en Granada no
mantendrían al alcalde que mantienen. Si tuviesen los principios que dicen tener.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Yo considero Sr. Coque que es una cierta precariedad, o un lapsus quizás, puede
ser, tómeselo como quiera, el decir una cosa y hacer la contraria con esos
argumentos, con esos argumentos, ¿me entiende? Y sobre todo sin tener ni idea de
lo que han votado aquí. Ya se lo enseñaré si quiere, se lo enseño.
En cuanto a lo de barra de bar, no creo, esto es un debate y usted tiene una
educación exquisita, ya lo sé. Sobre todo se oye lo que dicen por ahí, y las trifulcas
que tiene con todo el mundo. Lo veo, sé de qué pie cojea usted. En cualquier caso
si alguna vez y ahora se ha molestado, lo retiro porqué no era mi intención faltarle
al respeto ni nada de eso. Pero sí que usted piense lo qué ha dicho y lo qué ha
hecho. Y es lo que yo quería poner en cuestión.
… sinceramente creo que los pactos se firman para cumplirlos y no le dé más
vueltas que por mucho que usted dé vueltas a la peonza al final dice ¿para qué se
firma el pacto? Pues para cumplirlo. Y usted mismo lo dice. En fin vamos a dejarlo
porqué tenim pressa com se diu en català, vinga!

SRA. ALCALDESSA
Yo haría un recuento de votos porqué no sé si la Sra. secretaria lo habrá anotado
correctamente. Pero como ha sido un poco exótica la votación, que cada uno ha
hecho… a ver, tenemos la moción número 40 tenim nou punts. Del punt…

SRA. SECRETÀRIA
Aprovats tots menys el cinquè.

SRA. ALCALDESSA
S‟han aprovat tots menys el cinquè. Quin és el resultat?
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SRA. SECRETÀRIA
Resultat dels punts 1, 6 i 9, 25 a favor i 2 abstencions. Els punts 2 i 4, 21 a favor, 4
en contra i 2 abstencions. Els punts 3, 7 i 8, 24 a favor, 1 en contra i 2 abstencions.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. I la número 41?

SRA. SECRETÀRIA
Número 41 està rebutjada en la seva totalitat. El punt 1, 17 en contra, 5 a favor i 5
abstencions. El punt 2, 16 en contra, 8 a favor i 3 abstencions. Els punts 3 i 4, 19 en
contra, 5 a favor i 3 abstencions. I el punt 5, 17 en contra, 7 a favor i 3 abstencions.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs, ha quedat clar el posicionament. Muy bien. ¿Perdón? Ara ICVEUiA-PIRATES.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 40 i 41; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 40.- PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN LOCAL DE VIVIENDA DE
L'HOSPITALET.
VISTO que el mercado inmobiliario no está garantizando un acceso a una vivienda
digna asequible para amplias capas de la sociedad.
VISTO que en el último año el incremento medio del precio de alquiler en
L‟Hospitalet de Llobregat ha subido en torno al 10%, con lo que se confirma que la
burbuja de los precios de alquiler de vivienda de Barcelona está afectando a las
poblaciones de su entorno, entre ellas, L‟Hospitalet de Llobregat, llegando a constar
como el décimo municipio de España con el metro cuadrado más caro a pesar de
ser una población mayormente trabajadora.
ATENDIDO que el Artículo 47 de la Constitución Española establece que "Todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
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ATENDIDO que en el Estatuto de Autonomía de Cataluña se establece en el
Artículo 26 los "Derechos en el ámbito de la vivienda: Las personas que no
disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda
digna, para lo cual los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de
medidas que garantice este derecho, con las condiciones que la ley determine".
ATENDIDO que la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, establece
en su Artículo 25 2 que "el Municipio ejercerá en todo caso como competencias
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de
protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y
rehabilitación de la edificación".
ATENDIDO que este Ayuntamiento no puede aplicar el recargo de hasta el 50 por
ciento de la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) en los inmuebles
de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente tal y
como establece el Artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, porque no se ha elaborado el reglamento que establezca las condiciones
que lo determine.
ATENDIDO que la Generalitat está gravando este hecho en virtud de la Ley
14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación
de normas tributarias y de la Ley 3/2012, donde en la Disposición adicional Primera
se establecen que la Generalidad deberá adoptar las medidas compensatorias o de
coordinación pertinentes a favor de los ayuntamientos que efectivamente hayan
aprobado el recargo sobre el impuesto sobre bienes inmuebles que se establece en
el mencionado artículo 72.4 del texto refundido de la Ley de haciendas locales,
aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ATENDIDO que la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de Derecho a la Vivienda
establece en su preámbulo que “para impulsar la creación de un parque específico
de viviendas a un precio al alcance de las rentas bajas y medias, la Ley regula del
modo más riguroso posible la vivienda de protección oficial en Cataluña, y no solo
esta, sino también otras formas de vivienda asequible que permitan conseguir, a
medio y largo plazo, el auténtico parque específico que la sociedad reclama. Es
preciso resaltar el objetivo de que, en el plazo de veinte años, el 15% de las
viviendas principales existentes sean viviendas destinadas a políticas sociales”.
ATENDIDO que la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de Derecho a la Vivienda se
establecen instrumentos de planificación y programación de vivienda, entre ellos,
Los planes locales de vivienda, que según el artículo 14.2 de dicha ley “determinan
las propuestas y los compromisos municipales en política de vivienda y son la
propuesta marco para la concertación de políticas de vivienda con la Administración
de la Generalidad”.
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ATENDIDO que en el apartado 6 de dicho artículo se establece que en el apartado
de objetivos y de programas y estrategias de actuación, los planes locales de
vivienda deben incluir:
a) Las líneas de actuación vinculadas a la utilización de los instrumentos de
política de suelo y vivienda establecidos por la legislación urbanística, con una
referencia especial a la concreción o al aumento de las reservas para vivienda
protegida, la calificación o la reserva de terrenos destinados al sistema urbanístico
de viviendas dotacionales; a la utilización de los instrumentos de intervención sobre
la edificación y el uso del suelo, y a la utilización y gestión del patrimonio público de
suelo y vivienda.
b) Las líneas de actuación no vinculadas a la política de suelo pero sí a la calidad
del parque construido y a la rehabilitación, utilización y ocupación del parque de
viviendas, incluida la definición de las posibles áreas de conservación y
rehabilitación a las que se refiere el artículo 36.
c) La definición de las posibles áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto
a que se refiere el artículo 15.
d) Las ayudas dirigidas a grupos de población con especiales dificultades de
alojamiento para luchar contra la exclusión social.
e) La definición y programación de las actuaciones concretas que deben llevarse
a cabo en los seis años de vigencia del plan, que debe establecer las
características técnicas y económicas, los beneficiarios, los agentes gestores y la
programación temporal.
f) Las previsiones de cuantificación de las viviendas destinadas a políticas
sociales de acuerdo con la tipología establecida por el artículo 74 para el
cumplimiento quinquenal del mandato de solidaridad urbana, en el caso de los
municipios que estén sujetos al mismo, y la justificación de la coherencia en
relación con el objetivo final del artículo 73.1.
ATENDIDO que en el punto 8 de dicho artículo se establece que los planes locales
de vivienda deben incluir un apartado de evaluación económico-financiera con los
siguientes mecanismos:
a) Los que permitan articular la gestión del plan, analizando tanto la financiación
pública como la privada disponibles. En cuanto a la financiación pública, deben
proponerse los compromisos financieros que requieren un concierto con la
Administración de la Generalidad.
b) Los de seguimiento y evaluación del desarrollo del plan y los de
establecimiento de indicadores de calidad de la gestión.
ATENDIDO que, según el apartado 1 de dicho artículo “Los ayuntamientos con
planes locales de vivienda aprobados o con un programa de actuación urbanística
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municipal con un contenido equiparable deben tener un trato preferente a la hora de
concertar políticas de vivienda con la Administración de la Generalidad cuando
comporten que esta aporte recursos económicos.
VISTA la política de colaboración con el actual Govern de la Generalitat emprendida
por la alcaldía.
VISTO que este Consistorio elaboró un Pla d‟accions per a l‟habitatge a L‟Hospitalet
2013-2015, ya sin vigencia, y que se ha demostrado como insuficiente.
ATENDIDO que en el Pleno municipal de L‟Hospitalet de Llobregat del 31 de mayo
se aprobó por unanimidad la moción para la implementación de medidas para
atender a las personas en situación de emergencia habitacional en el marco legal
vigente, presentada por este Grupo Municipal de Ciutadans, en la que, en su
acuerdo segundo, se instaba “al Gobierno municipal para que en el ámbito de las
competencias que tenga atribuidas por la Ley18/2007, de 28 de diciembre, de
Derecho a la Vivienda; y en el ejercicio de competencia propia atribuida por el
artículo 25.2.e) de la Ley de Bases de Régimen Local, en lo relativo a la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, proceda a destinar
los recursos necesarios para cubrir cualquier situación de emergencia habitacional
en nuestra Ciudad”.
ATENDIDO que en el Pleno de 22 de diciembre de 2016, se aprobó la Moción 83/XI
del Parlament de Catalunya, sobre las políticas de vivienda en la que se instaba al
Govern de la Generalitat a
a) Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación necesarios entre los
entes municipales, los órganos dependientes de la Generalitat y las empresas
suministradoras de energía para cruzar datos y poder detectar de forma efectiva
qué viviendas están permanentemente desocupadas y poder aplicar el recargo
legal del IBI que establece el Real decreto 2/2004.
b) Coordinar los diversos entes de la Administración Pública para implementar una
estrategia efectiva de gestión integral del patrimonio público de vivienda, con un
seguimiento de las rentas en el mercado, de las condiciones de las viviendas
ofrecidas y de las necesidades de rehabilitación de estas viviendas.
c) Impulsar las medidas legislativas, presupuestarias y financieras necesarias para
que los nuevos desarrollos de vivienda en las reservas de suelo destinadas a
vivienda protegida ejecuten para darles uso en régimen de alquiler asequible, de
cesión de uso y de derecho de superficie, garantizando a perpetuidad la titularidad
pública de la propiedad y su función social.
d) Impulsar las medidas legislativas necesarias para fomentar urbanísticamente la
vivienda en régimen de alquiler, de cesión de uso y de derecho de superficie.
e) Impulsar las medidas legislativas necesarias para impedir la venta por parte del
Incasòl y los ayuntamientos de suelo procedente de las recalificaciones urbanísticas
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cuyo uso esté destinado a vivienda protegida.
f) Impulsar las medidas legislativas necesarias para favorecer la vivienda protegida
en régimen de alquiler y evitar nuevas promociones protegidas destinadas a la
venta. La vivienda protegida debe ser de alquiler, asequible o social, y de titularidad
pública.
g) Presentar a mediados 2017 un plan de vivienda para Cataluña, acompañado de
un plan de financiación y enmarcado en un pacto de vivienda entre todas las
fuerzas políticas. Este plan de vivienda debe incluir para los próximos diez años
(hasta el 2027) los siguientes objetivos:
1º. Cambiar el modelo de acceso a la vivienda basado en la propiedad por un
modelo basado en el alquiler asequible, hasta alcanzar el equilibrio entre la
tenencia en régimen de alquiler y en régimen de propiedad.
2º. Dar cumplimiento a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, de modo que se
alcance el objetivo de llegar a un parque mínimo del 15% de viviendas destinadas a
políticas sociales.
3º. Impulsar la rehabilitación energética de 500.000 viviendas.
4º. Impulsar figuras como cooperativas y sociedades de arrendamiento sin ánimo
de lucro.
VISTO que el Ayuntamiento de Barcelona el 27 de enero de 2017 aprobó su Plan
por el derecho a la vivienda 2016-2025.
Por todo lo cual, el Grupo Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía,
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord PRIMERO amb 25 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
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; 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 2
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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:
PRIMERO: INSTAR al gobierno municipal a la elaboración del Plan Local de
Vivienda de L‟Hospitalet orientado a impulsar un parque público de vivienda de
alquiler asequible y vivienda de alquiler social en el marco de los objetivos
establecidos en la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda y a la rehabilitación de
viviendas y la rehabilitación urbanística de los barrios.
b) Ha estat aprovat l’acord SEGUNDO amb 21 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i amb 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:
SEGUNDO: INSTAR al Govern de la Generalitat a dar cumplimiento a la Moción
83/XI del Parlament de Catalunya, sobre las políticas de vivienda, y en
particular, a establecer los mecanismos establecidos en dicha moción de
colaboración y coordinación con este Ayuntamiento y demás organismos
implicados para
- poder detectar de forma efectiva qué viviendas están permanentemente
desocupadas y poder aplicar el recargo legal del IBI que establece el artículo
72.4 párrafo tercero del Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
- implementar una estrategia efectiva de gestión integral del patrimonio
público de vivienda, con un seguimiento de las rentas en el mercado, de las
condiciones de las viviendas ofrecidas y de las necesidades de rehabilitación de
estas viviendas.
c) Ha estat aprovat l’acord TERCERO amb 24 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
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Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; amb 1 vots en contra del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; 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:
TERCERO: INSTAR al gobierno municipal a proponer al Govern de la
Generalitat la inclusión en la Comisión Mixta con el Ayuntamiento de
L‟Hospitalet de Llobregat del desarrollo del concierto del Plan Local de Vivienda
en consonancia al cumplimiento de la Moción 83/XI del Parlament de Catalunya,
sobre las políticas de vivienda.
d) Ha estat aprovat l’acord CUARTO amb 21 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i amb 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:
CUARTO: INSTAR al Govern de la Generalitat a destinar íntegramente la
recaudación obtenida del impuesto sobre las viviendas vacías en el municipio
de L‟Hospitalet de Llobregat a la ejecución del Plan Local de Vivienda de
alquiler como medida compensatoria del recargo del IBI a los inmuebles de uso
residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente que
podría aplicar el Ayuntamiento de L‟Hospitalet.
e) Ha estat REBUTJAT l’acord QUINTO amb 14 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del
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representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
amb 5 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUINTO: INSTAR al Govern de la Generalitat a iniciar los trámites legislativos
necesarios para la modificación del impuesto sobre las estancias en
establecimientos turísticos (tasa turística) a efectos de que el 30% de su
recaudación se destine de manera finalista a políticas públicas de vivienda.
f)

Ha estat aprovat l’acord SEXTO amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
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; 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 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:
SEXTO: INSTAR al Gobierno central a realizar las modificaciones legislativas
necesarias de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que los
ayuntamientos puedan aplicar incentivos fiscales en la cuota del IBI para
aquellas viviendas que sean arrendadas en régimen de alquiler asequible o
cedidas temporalmente a fondos sociales de vivienda para su alquiler social.
Asimismo, se INSTA al Gobierno central a la elaboración y tramitación del
reglamento que permita desplegar el artículo 72.4 de la Ley Reguladora de
Haciendas Locales en el sentido de poder aplicar el recargo previsto sobre el IBI
en aquellas viviendas que se mantengan permanentemente desocupadas.

g) Ha estat aprovat l’acord SÉPTIMO amb 24 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
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Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; amb 1 vots en contra del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; 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:
SÉPTIMO: INSTAR al Govern de la Generalitat a las modificaciones normativas
necesarias del Decreto de Habitabilidad para que la certificación de la segunda
ocupación vaya acompañada de un informe de habitabilidad que puntúe la
calidad de las viviendas en función de sus características constructivas,
espaciales, de conservación y de actualización, que deberá ser obtenido con
anterioridad a la puesta en venta o alquiler de las viviendas, cuya publicidad
deberá informar obligatoriamente de esa calificación, como sucede con la
etiqueta energética.
h) Ha estat aprovat l’acord OCTAVO amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; amb 1 vots en contra del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; 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:
OCTAVO: INSTAR al Govern de la Generalitat a la Publicación anual, por parte
de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, de unos precios de venta y alquiler
máximos recomendables en las zonas de mayor demanda de Cataluña, que
tengan en cuenta elementos de valoración como la etiqueta energética y el
informe de habitabilidad que se propone crear en el apartado anterior.
i)

Ha estat aprovat l’acord NOVENO amb 25 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
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Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; 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 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:
NOVENO: TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, al Muy
Honorable Presidente de la Generalitat de Catalunya, al Gobierno central, a los
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de Cataluña, a la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca de Cataluña de L'Hospitalet de Llobregat, a las empresas
suministradoras de energía que operan en la ciudad y los Grupos Municipales
del Consistorio.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
VISTO que el mercado inmobiliario no está garantizando un acceso a una vivienda
digna asequible para amplias capas de la sociedad.
VISTO que en el último año el incremento medio del precio de alquiler en
L‟Hospitalet de Llobregat ha subido en torno al 10%, con lo que se confirma que la
burbuja de los precios de alquiler de vivienda de Barcelona está afectando a las
poblaciones de su entorno, entre ellas, L‟Hospitalet de Llobregat, llegando a constar
como el décimo municipio de España con el metro cuadrado más caro a pesar de
ser una población mayormente trabajadora.
ATENDIDO que el Artículo 47 de la Constitución Española establece que "Todos
los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los
poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas
pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de
acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad
participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos".
ATENDIDO que en el Estatuto de Autonomía de Cataluña se establece en el
Artículo 26 los "Derechos en el ámbito de la vivienda: Las personas que no
disponen de los recursos suficientes tienen derecho a acceder a una vivienda
digna, para lo cual los poderes públicos deben establecer por ley un sistema de
medidas que garantice este derecho, con las condiciones que la ley determine".
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ATENDIDO que la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local, establece
en su Artículo 25 2 que "el Municipio ejercerá en todo caso como competencias
propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades
Autónomas, en las siguientes materias:
a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.
Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la
vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera.
Conservación y rehabilitación de la edificación".
ATENDIDO que este Ayuntamiento no puede aplicar el recargo de hasta el 50 por
ciento de la cuota líquida del impuesto de bienes inmuebles (IBI) en los inmuebles
de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente tal y
como establece el Artículo 72 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, porque no se ha elaborado el reglamento que establezca las condiciones
que lo determine.
ATENDIDO que la Generalitat está gravando este hecho en virtud de la Ley
14/2015, de 21 de julio, del impuesto sobre las viviendas vacías, y de modificación
de normas tributarias y de la Ley 3/2012, donde en la Disposición adicional Primera
se establecen que la Generalidad deberá adoptar las medidas compensatorias o de
coordinación pertinentes a favor de los ayuntamientos que efectivamente hayan
aprobado el recargo sobre el impuesto sobre bienes inmuebles que se establece en
el mencionado artículo 72.4 del texto refundido de la Ley de haciendas locales,
aprobado por el Real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
ATENDIDO que la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de Derecho a la Vivienda
establece en su preámbulo que “para impulsar la creación de un parque específico
de viviendas a un precio al alcance de las rentas bajas y medias, la Ley regula del
modo más riguroso posible la vivienda de protección oficial en Cataluña, y no solo
esta, sino también otras formas de vivienda asequible que permitan conseguir, a
medio y largo plazo, el auténtico parque específico que la sociedad reclama. Es
preciso resaltar el objetivo de que, en el plazo de veinte años, el 15% de las
viviendas principales existentes sean viviendas destinadas a políticas sociales”.
ATENDIDO que la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, de Derecho a la Vivienda se
establecen instrumentos de planificación y programación de vivienda, entre ellos,
Los planes locales de vivienda, que según el artículo 14.2 de dicha ley “determinan
las propuestas y los compromisos municipales en política de vivienda y son la
propuesta marco para la concertación de políticas de vivienda con la Administración
de la Generalidad”.
ATENDIDO que en el apartado 6 de dicho artículo se establece que en el apartado
de objetivos y de programas y estrategias de actuación, los planes locales de
vivienda deben incluir:
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a) Las líneas de actuación vinculadas a la utilización de los instrumentos de
política de suelo y vivienda establecidos por la legislación urbanística, con una
referencia especial a la concreción o al aumento de las reservas para vivienda
protegida, la calificación o la reserva de terrenos destinados al sistema urbanístico
de viviendas dotacionales; a la utilización de los instrumentos de intervención sobre
la edificación y el uso del suelo, y a la utilización y gestión del patrimonio público de
suelo y vivienda.
b) Las líneas de actuación no vinculadas a la política de suelo pero sí a la calidad
del parque construido y a la rehabilitación, utilización y ocupación del parque de
viviendas, incluida la definición de las posibles áreas de conservación y
rehabilitación a las que se refiere el artículo 36.
c) La definición de las posibles áreas sujetas a los derechos de tanteo y retracto
a que se refiere el artículo 15.
d) Las ayudas dirigidas a grupos de población con especiales dificultades de
alojamiento para luchar contra la exclusión social.
e) La definición y programación de las actuaciones concretas que deben llevarse
a cabo en los seis años de vigencia del plan, que debe establecer las
características técnicas y económicas, los beneficiarios, los agentes gestores y la
programación temporal.
f) Las previsiones de cuantificación de las viviendas destinadas a políticas
sociales de acuerdo con la tipología establecida por el artículo 74 para el
cumplimiento quinquenal del mandato de solidaridad urbana, en el caso de los
municipios que estén sujetos al mismo, y la justificación de la coherencia en
relación con el objetivo final del artículo 73.1.
ATENDIDO que en el punto 8 de dicho artículo se establece que los planes locales
de vivienda deben incluir un apartado de evaluación económico-financiera con los
siguientes mecanismos:
a) Los que permitan articular la gestión del plan, analizando tanto la financiación
pública como la privada disponibles. En cuanto a la financiación pública, deben
proponerse los compromisos financieros que requieren un concierto con la
Administración de la Generalidad.
b) Los de seguimiento y evaluación del desarrollo del plan y los de
establecimiento de indicadores de calidad de la gestión.
ATENDIDO que, según el apartado 1 de dicho artículo “Los ayuntamientos con
planes locales de vivienda aprobados o con un programa de actuación urbanística
municipal con un contenido equiparable deben tener un trato preferente a la hora de
concertar políticas de vivienda con la Administración de la Generalidad cuando
comporten que esta aporte recursos económicos.
VISTA la política de colaboración con el actual Govern de la Generalitat emprendida
por la alcaldía.
VISTO que este Consistorio elaboró un Pla d‟accions per a l‟habitatge a L‟Hospitalet
2013-2015, ya sin vigencia, y que se ha demostrado como insuficiente.
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ATENDIDO que en el Pleno municipal de L‟Hospitalet de Llobregat del 31 de mayo
se aprobó por unanimidad la moción para la implementación de medidas para
atender a las personas en situación de emergencia habitacional en el marco legal
vigente, presentada por este Grupo Municipal de Ciutadans, en la que, en su
acuerdo segundo, se instaba “al Gobierno municipal para que en el ámbito de las
competencias que tenga atribuidas por la Ley18/2007, de 28 de diciembre, de
Derecho a la Vivienda; y en el ejercicio de competencia propia atribuida por el
artículo 25.2.e) de la Ley de Bases de Régimen Local, en lo relativo a la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, proceda a destinar
los recursos necesarios para cubrir cualquier situación de emergencia habitacional
en nuestra Ciudad”.
ATENDIDO que en el Pleno de 22 de diciembre de 2016, se aprobó la Moción 83/XI
del Parlament de Catalunya, sobre las políticas de vivienda en la que se instaba al
Govern de la Generalitat a
a) Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación necesarios entre los
entes municipales, los órganos dependientes de la Generalitat y las empresas
suministradoras de energía para cruzar datos y poder detectar de forma efectiva
qué viviendas están permanentemente desocupadas y poder aplicar el recargo
legal del IBI que establece el Real decreto 2/2004.
b) Coordinar los diversos entes de la Administración Pública para implementar una
estrategia efectiva de gestión integral del patrimonio público de vivienda, con un
seguimiento de las rentas en el mercado, de las condiciones de las viviendas
ofrecidas y de las necesidades de rehabilitación de estas viviendas.
c) Impulsar las medidas legislativas, presupuestarias y financieras necesarias para
que los nuevos desarrollos de vivienda en las reservas de suelo destinadas a
vivienda protegida ejecuten para darles uso en régimen de alquiler asequible, de
cesión de uso y de derecho de superficie, garantizando a perpetuidad la titularidad
pública de la propiedad y su función social.
d) Impulsar las medidas legislativas necesarias para fomentar urbanísticamente la
vivienda en régimen de alquiler, de cesión de uso y de derecho de superficie.
e) Impulsar las medidas legislativas necesarias para impedir la venta por parte del
Incasòl y los ayuntamientos de suelo procedente de las recalificaciones urbanísticas
cuyo uso esté destinado a vivienda protegida.
f) Impulsar las medidas legislativas necesarias para favorecer la vivienda protegida
en régimen de alquiler y evitar nuevas promociones protegidas destinadas a la
venta. La vivienda protegida debe ser de alquiler, asequible o social, y de titularidad
pública.
g) Presentar a mediados 2017 un plan de vivienda para Cataluña, acompañado de
un plan de financiación y enmarcado en un pacto de vivienda entre todas las
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fuerzas políticas. Este plan de vivienda debe incluir para los próximos diez años
(hasta el 2027) los siguientes objetivos:
1º. Cambiar el modelo de acceso a la vivienda basado en la propiedad por un
modelo basado en el alquiler asequible, hasta alcanzar el equilibrio entre la
tenencia en régimen de alquiler y en régimen de propiedad.
2º. Dar cumplimiento a la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda, de modo que se
alcance el objetivo de llegar a un parque mínimo del 15% de viviendas destinadas a
políticas sociales.
3º. Impulsar la rehabilitación energética de 500.000 viviendas.
4º. Impulsar figuras como cooperativas y sociedades de arrendamiento sin ánimo
de lucro.
VISTO que el Ayuntamiento de Barcelona el 27 de enero de 2017 aprobó su Plan
por el derecho a la vivienda 2016-2025.
Por todo lo cual, el Grupo Municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía,
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO: INSTAR al gobierno municipal a la elaboración del Plan Local de
Vivienda de L‟Hospitalet orientado a impulsar un parque público de vivienda de
alquiler asequible y vivienda de alquiler social en el marco de los objetivos
establecidos en la Ley 18/2007, del derecho a la vivienda y a la rehabilitación de
viviendas y la rehabilitación urbanística de los barrios.
SEGUNDO: INSTAR al Govern de la Generalitat a dar cumplimiento a la Moción
83/XI del Parlament de Catalunya, sobre las políticas de vivienda, y en particular, a
establecer los mecanismos establecidos en dicha moción de colaboración y
coordinación con este Ayuntamiento y demás organismos implicados para
-

-

poder detectar de forma efectiva qué viviendas están permanentemente
desocupadas y poder aplicar el recargo legal del IBI que establece el artículo
72.4 párrafo tercero del Real decreto legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
implementar una estrategia efectiva de gestión integral del patrimonio público de
vivienda, con un seguimiento de las rentas en el mercado, de las condiciones de
las viviendas ofrecidas y de las necesidades de rehabilitación de estas
viviendas.

TERCERO: INSTAR al gobierno municipal a proponer al Govern de la Generalitat la
inclusión en la Comisión Mixta con el Ayuntamiento de L‟Hospitalet de Llobregat del
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desarrollo del concierto del Plan Local de Vivienda en consonancia al cumplimiento
de la Moción 83/XI del Parlament de Catalunya, sobre las políticas de vivienda.
CUARTO: INSTAR al Govern de la Generalitat a destinar íntegramente la
recaudación obtenida del impuesto sobre las viviendas vacías en el municipio de
L‟Hospitalet de Llobregat a la ejecución del Plan Local de Vivienda de alquiler como
medida compensatoria del recargo del IBI a los inmuebles de uso residencial que se
encuentren desocupados con carácter permanente que podría aplicar el
Ayuntamiento de L‟Hospitalet.
QUINTO: INSTAR al Gobierno central a realizar las modificaciones legislativas
necesarias de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para que los
ayuntamientos puedan aplicar incentivos fiscales en la cuota del IBI para aquellas
viviendas que sean arrendadas en régimen de alquiler asequible o cedidas
temporalmente a fondos sociales de vivienda para su alquiler social. Asimismo, se
INSTA al Gobierno central a la elaboración y tramitación del reglamento que
permita desplegar el artículo 72.4 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en el
sentido de poder aplicar el recargo previsto sobre el IBI en aquellas viviendas que
se mantengan permanentemente desocupadas.
SEXTO: INSTAR al Govern de la Generalitat a las modificaciones normativas
necesarias del Decreto de Habitabilidad para que la certificación de la segunda
ocupación vaya acompañada de un informe de habitabilidad que puntúe la calidad
de las viviendas en función de sus características constructivas, espaciales, de
conservación y de actualización, que deberá ser obtenido con anterioridad a la
puesta en venta o alquiler de las viviendas, cuya publicidad deberá informar
obligatoriamente de esa calificación, como sucede con la etiqueta energética.
SÉPTIMO: INSTAR al Govern de la Generalitat a la Publicación anual, por parte de
la Agencia de la Vivienda de Cataluña, de unos precios de venta y alquiler máximos
recomendables en las zonas de mayor demanda de Cataluña, que tengan en
cuenta elementos de valoración como la etiqueta energética y el informe de
habitabilidad que se propone crear en el apartado anterior.
OCTAVO: TRASLADAR la presente moción a la Alcaldía-Presidencia, al Muy
Honorable Presidente de la Generalitat de Catalunya, al Gobierno central, a los
Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados, a la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca de Cataluña, a la Plataforma de Afectados por la
Hipoteca de Cataluña de L'Hospitalet de Llobregat, a las empresas suministradoras
de energía que operan en la ciudad y los Grupos Municipales del Consistorio.

MOCIÓ 41.- PER LA RACIONALITZACIÓ DE LA DEFENSA DELS
INTERESSOS DELS MUNICIPIS DE CATALUNYA A L'ÀMBIT ASSOCIATIU.
ATÈS que a l‟àmbit territorial de Catalunya existeixen 3 associacions de municipis:
La Federació de Municipis de Catalunya (FMC), Associació de Municipis i
Comarques de Catalunya (AMC) i la Associació de Municipis per la Independència
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(AMI), aquesta eminentment i sense cap tipus de confusió, de caire polític –
ideològic al marge de qualsevol competència municipal. D‟àmbit estatal existeix la
Federación Española de Municipios y Provincias.
ATÈS que, en relació a la FMC i l‟AMC, els objectius principals, segons els seus
respectius estatuts, són:
1.- La defensa i la promoció de les autonomies locals, d'acord amb el que està
previst a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia.
2.- Actuació de l‟entitat al marge dels partits i les organitzacions polítiques.
3.- L‟orientació de la seva estructura i acció amb pluralisme i amb independència de
la seva composició política.
ATÈS que a Catalunya existeixen 947 municipis i que aquestes entitats estan
composades pels següents ens locals:
FMC: Ajuntaments: 622, Diputacions: 4, Consells comarcals: 36, Mancomunitats de
municipis: 3 i Entitats municipals descentralitzades: 3 (Total: 668)
ACM: Ajuntaments: 921, Diputacions: 4, Consells comarcals: 42, Mancomunitats de
municipis i altres ens Locals: 36 (Total: 1.003)
És evident que, coincidint els objectius principals de les dues Associacions de
municipis, es fa palès que la majoria dels municipis de Catalunya dupliquen, en
concepte de quotes, les aportacions de diners públics, els de tots els ciutadans, per
motius que aliens als interessos dels mateixos.
A tall d‟exemple i sense finalitats d‟assenyalar a cap partit polític i/o responsable
polític en concret, es transcriu a continuació la noticia periodística de La
Vanguardia, datada el 21/09/2011, que en el cas de Barcelona va ésser
paradigmàtic:
“El Ayuntamiento de Barcelona se adherirá a la Asociación Catalana de Municipios
y Comarcas (ACM), que históricamente ha reunido a los municipios gobernados por
CiU, por lo que la capital catalana pasará a formar parte por primera vez de las dos
entidades municipalistas catalanas.
La adhesión a la ACM llega tras el desembarco de Xavier Trias (CiU) a la Alcaldía,
con el que ha llegado el primer cambio de gobierno en democracia tras 32 años de
gobiernos socialistas, cuando el Ayuntamiento ha sido miembro sólo de la
Federación de Municipios de Catalunya (FMC)”.
ATÈS que, malgrat els lloables objectius recollits als estatuts de la FMC i l‟ACM, el
cert és que lluny de representar els veritables interessos dels ciutadans i els
Ajuntaments que els representen a nivell local, aquestes Associacions el que fan és
vetllar pels interessos ideològics, i de vegades crematístics, dels partits polítics que
ostenten la representació majoritària als diferents òrgans de govern; en aquest
sentit recordar dues notícies que afecten a la FMC:
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-La imputació de 40 Alcaldes i ex Alcaldes de la FMC, pels sobresous que
presumptament varen percebre encoberts com a dietes. És cert que el TS va avalar
la resolució de la Audiència Provincial de Barcelona de l‟arxiu de la causa, però no
és menys cert que la fonamentació per l‟arxiu fou que la percepció de les dietes no
suposava un delicte de malversació, donat que els fons percebuts i gestionats per la
FMC no tenen caràcter públic. Recordar que si bé tant la FMC com l‟AMC són
entitats de caràcter privat, es nodreixen, majoritàriament, de les quotes dels seus
associats: Ajuntaments, Diputacions, etc. Es a dir, es financen amb diners públics.
- El passat dia 22 de gener de 2017, el diari “El país”, va publicar la següent noticia:
“El presidente de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC), Xavier Amor,
deberá declarar como imputado en una de las piezas que integran el caso Mercurio,
la presunta corrupción generalizada en torno al Ayuntamiento de Sabadell en la
etapa del socialista Manuel Bustos como alcalde. Amor, que sustituyó a Bustos al
frente de la entidad municipalista en mayo de 2013, tendrá que aclarar los pagos de
la FMC a un cargo del PSC por supuestos trabajos de “asesoría externa” que,
según la investigación, jamás existieron.
La juez ha citado a Amor en el marco de la pieza número 25 del caso Mercurio, que
indaga diversas actividades de la Federación de Municipios de Cataluña. Una de
las tres partes de esa pieza 25 tiene que ver con las facturas pagadas al exconcejal
socialista de Arenys de Mar (Maresme) Santiago Fontbona. El ente pagó a
Fontbona por un trabajo “injustificado e inexistente”, subraya el auto judicial al que
ha accedido EL PAÍS. A Fontbona se le pagó, en realidad y según subraya la juez,
para que “percibiera determinados económicos” en compensación por “la pérdida
de un cargo comarcal del PSC”.
ATÈS que aquest Ajuntament és membre de la Federació de Municipis de
Catalunya i la Federación Española de Municipios y Provincias, aportant anualment
una quota de 49.009,48 euros i 3.000 euros, respectivament (l‟any 2015).
ATÈS que, amb independència de les accions associatives que cada municipi pugui
dur a terme, existeixen òrgans de caràcter legal que assoleixen els principals
objectius de defensa dels interessos dels ens locals; en aquest sentit es pronuncia
l‟article 85 de l‟Estatut d‟autonomia, on s‟estableix la creació del Consell de Governs
Locals i el defineix com l‟òrgan de representació de municipis i vegueries en les
institucions de la Generalitat; El Consell de Governs Locals gaudeix d‟autonomia
orgànica, funcional i pressupostària.
ATÈS que la Llei 12/2010, del 19 de maig, del Consell de Governs Locals, estableix
entre les seves finalitats:
a) Participar en la tramitació parlamentària de les iniciatives legislatives i en la
tramitació de plans, normes reglamentàries i avantprojectes de llei que afecten de
manera específica les administracions locals.
b) Defensar l‟autonomia local davant totes les institucions i els òrgans l‟activitat
legislativa o reglamentària dels quals afecti els ens locals de Catalunya.
c) Defensar l‟autonomia local davant les diverses institucions que tenen la
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competència de garantir el respecte d‟aquest principi constitucional i estatutari.
ATÈS que l‟actual composició del Consell de Governs Locals es de 100 membres,
set dels quals són membres nats i es corresponen amb els presidents de les
diputacions, l'alcalde de Barcelona i els presidents de les principals entitats
municipalistes. La resta de membres, 93 en total, són alcaldes i alcaldesses dels
partits polítics amb representació, els quals es reparteixen la representativitat en
funció dels resultats que van obtenir en les passades municipals. La seva tria s'ha
fet seguint criteris de proporció territorial, respectant la paritat i mirant que els
alcaldes escollits no ostentin ja altres càrrecs com el de diputat. La presidència es
rotatòria entre la FMC i l'ACM, fruit de la bona entesa de les dues entitats
municipalistes.
ATÈS que, per la informació detallada a les pàgines web de la FMC i l‟AMC, la
formació de càrrecs electes i tècnics d‟alta direcció per les administracions locals és
un dels eixos bàsics de la seva activitat (també destacar la central de compres, que
cal recordar que existeix una a cada Diputació Provincial, que podria aportar unes
millors economies d‟escala). Sembla que no sortim de la permanent duplicitat en la
prestació de serveis amb càrrec als pressupostos públics. L‟Escola d‟Administració
Pública de Catalunya i el Centre d‟Estudis Jurídics i Formació Especialitzada
ofereixen línees de formació amb el mateix contingut que els que s‟imparteixen per
part de la FMC i l‟ACM.
ATÈS que hauria d‟ésser necessari una racionalització de les participacions en
fòrums associatius municipalistes, quan la pertinença als mateixos sigui amb càrrec
als pressupostos dels ens locals.
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans (C´s) proposa al Ple de l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat l‟adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat REBUTJAT l’acord PRIMER amb 17 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 5 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 del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; 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; i dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
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Muñoz; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER: PLANTEJAR a l‟Assemblea de la FMC, en sessió convocada a aquest
únic efecte, sense perjudici del respecte absolut al principi constitucional
d‟innocència, com a institució adherida i com a mesura de transparència i
regeneració democràtica, la DESTITUCIÓ del seu càrrec de President de la
Federació de Municipis de Catalunya, del Sr. Xavier Amor i Martín; tot allò
d‟acord amb el que estipula l‟article 36.2.d) dels seus Estatuts.
b) Ha estat REBUTJAT l’acord SEGON amb 16 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i 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; i assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON: PLANTEJAR, com a membre de la FMC, la MODIFICACIÓ dels
estatuts; en el sentit d‟establir la prohibició de pertànyer a més d‟una Associació
de caire local i voluntari, quan l‟àmbit territorial i els objectius siguin coincidents i
suposi un càrrec per els pressupostos de l‟entitat local.
c) Ha estat REBUTJAT l’acord TERCER amb 19 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 5 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 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; i
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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TERCER: Que aquest Ajuntament, en el supòsit de què no s‟acceptin per part
de la FMC els dos requeriments anteriors, es replantegi la continuïtat o adhesió
del nostre Ajuntament a aquesta entitat municipalista.
d) Ha estat REBUTJAT l’acord QUART amb 19 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 5 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 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; i
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART: PLANTEJAR, com a membre adherit a la FMC, que es faci un estudi
per la racionalització dels serveis que es presten en relació a la formació dels
càrrecs electes i personal tècnic d‟alta direcció de les administracions públiques;
per tal de reduir despeses per l‟administració i d‟aprofitar l‟experiència,
transparència i professionalitat dels organismes autònoms administratius creats
“ad hoc” per la formació a l‟àmbit de les Administracions públiques: La Escola
d‟Administració Pública de Catalunya i el Centre d‟Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada.
e) Ha estat REBUTJAT l’acord CINQUÈ amb 17 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; 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; i 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; i assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ: TRASLLADAR aquests acords a la Federació de Municipis de
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Catalunya, a la Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Escola
d‟Administració Pública de Catalunya, al Centre d‟Estudis Jurídics i Formació
Especialitzada i als Grups municipals del consistori.

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.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 42,
43 i 44, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Un moment, un moment. Em demana el Sr. Belver que entiendo per...

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Era tal i com havíem quedat en la Junta de Portaveus per fer una esmena in voce a
la moció 43 amb motiu del dia internacional de la dona treballadora. Sí?

SRA. ALCALDESSA
Perdó. És una esmena in voce per a aquesta moció? Entenc que hi ha dues
mocions.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Per a aquesta moció i també ens serviria, si s‟acceptés l‟esmena, per a la moció
número 50, presentada per Esquerra Republicana de Catalunya. Si s‟acceptés. Per
afegir...

SRA. ALCALDESSA
No sé si els d‟Esquerra Republicana ho estan sentint. Sr. García és que està...

…/…

263

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Proposem afegir a les mocions de dona, tant que presenta el grup de Canviem com
Esquerra Republicana, poder afegir dos acords, si us assembla. Ara us passaríem
el text escrit. Seria un acord que diu “Instar al personal de l‟Ajuntament, empreses
municipals i ens dependents, i en conseqüència pactar amb els seus representants
sindicals, la realització d‟una aturada entre les 12 i les 12.30 hores del dia 8 de
març de 2017 amb motiu de la Vaga de Dones i a participar de la concentració
reivindicativa que a la mateixa hora es durà a terme a la plaça de l‟Ajuntament”.
I dos: “estendre aquests acords a les entitats sindicals, empresarials i de
comerciants del municipi, animant-les a sumar-se a aquesta iniciativa i sol·licitar la
seva col·laboració difonent i participant en la mateixa”.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la nostra part l‟acceptaríem.

SRA. ALCALDESSA
S‟acceptaria.

SRA. SECRETÀRIA
Per una qüestió d‟ordre la integren als punts com a sisè i setè.

SRA. ALCALDESSA
Els últims no?

SRA. SECRETÀRIA
I abans dels trasllats.

SRA. ALCALDESSA
Sisè i setè. En tot cas per part d‟Esquerra Republicana no cal que es posicionin ara
però queda feta l‟intent d‟esmena.
Molt bé, Sra. González si vol ja pot fer la intervenció.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies. Respecte a la moció 42, en favor de la igualtat de drets i no discriminació
de les persones amb discapacitat sensorial, aquesta moció és una proposta de
l‟associació catalana per a la integració del cec, que es presenta a diversos
municipis per demanar la modificació de la llei 15/2015 que diu que una persona
amb discapacitat sensorial necessita un informe mèdic sobre la seva aptitud per
donar el seu consentiment matrimonial. Una mesura discriminatòria que incideix en
aspectes íntims i personals.
També és una situació discriminatòria la normativa que fa referència als actes
testamentaris i d‟atorgament d‟escriptures públiques, ja que només poden realitzar
testament obert en presència de testimonis idonis, lo qual vulnera la seva intimitat i
la igualtat vers a la resta de ciutadania, lo qual és injustificable tenint en compte les
possibles tècniques existents avui en dia. Aquesta llei ha provocat gran malestar en
els col·lectius que defensen la igualtat de drets i no discriminació per lo que es
debatrà al Congrés dels Diputats en comissió de justícia o en la de polítiques de
discapacitat.
Per aquest motiu considerem important que els ajuntaments, la institució més
propera a la ciutadania, es pronunciïn. En més de 20 ajuntaments de Catalunya han
recolzat la moció per unanimitat. A Cornellà, a Sant Joan d‟Espí, Cerdanyola, avui
quasi amb seguretat a Badalona.
Per això demanem l‟aprovació d‟aquesta moció que inclou instar al Congrés dels
Diputats la modificació immediata de l‟article 56 del codi civil i del 58.5 de la llei del
registre civil, de l‟article 697 del codi civil espanyol i dels articles 180 del reglament
notarial de 1944 i del registre 708 del codi civil espanyol, que fan referència a
matèria matrimonial i atorgament d‟escriptures i documents públics i testaments.
També instem al Parlament de Catalunya a modificar els articles 421.10, apartat 2
per tal de suprimir l‟exigència de testimonis al testament notarial, del 421.14, apartat
5 per tal de suprimir la prohibició de fer testament tancat, del 421.11, apartat 2b per
tal de suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis.
I també el compromís de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de realitzar els canvis i
adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb discapacitat
sensorial en l‟accés als serveis públics i a l‟administració municipals.
Respecte a la moció 44, per l‟obligat compliment dels acords de les mocions
presentades i aprovades pel Ple de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet.
El Ple municipal és la màxima expressió de la diversitat d‟opcions i idees que
existeixen en democràcia i té un paper polític representatiu molt important, per això
és fonamental que les decisions plenàries es portin a terme i no es converteixin en
una mera declaració política sense transcendència ni eficàcia per falta de voluntat
política de l‟equip de Govern.
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Les mocions són un instrument polític fonamental mitjançant el qual regidors i
regidores dels grups polítics amb representació a l‟Ajuntament fem servir per a
elevar propostes ciutadanes per debatre, aconseguir l‟aprovació del Ple i finalment
la seva execució.
Malgrat l‟exposat existeixen acords plenaris que no s‟han dut a terme, o la seva
aplicació s‟ha perllongat en el temps. Especialment les que pertanyen a mocions
dels grups municipals de l‟oposició que no agraden a l‟equip de Govern.
Aquesta manca de voluntat política per part de l‟equip de Govern buida de contingut
les sessions plenàries i no respecta la diversitat política d‟opcions que els veïns i
veïnes de la ciutat van manifestar a les urnes.
Exemples serien entre d‟altres: Endarreriments i avanç excessivament lent de la
moció conjunta per a la reformulació de mitjans de comunicació locals de
L‟Hospitalet aprovada al Ple del 27 d‟octubre de 2015.
Moció del 27 d‟octubre de 2015 pel foment de l‟ús de la bicicleta on no es van
acceptar les esmenes del grup del Partit Socialista.
Moció conjunta del 24 d‟abril de 2016 per a l‟ampliació d‟horari del servei de
biblioteques i aules d‟estudi que el mateix equip de Govern va votar a favor, es van
mantenir reunions per impulsar-ho i la regidoria de cultura va decidir no executar els
acords.
Moció del 27 de setembre de 2016 per a l‟impuls de circuits esportius a l‟aire lliure
aprovada per unanimitat i de la que no es tenen notícies de la seva execució.
Moció aprovada el 22 de novembre de 2016 per a l‟ampliació de la xarxa
d‟habitatge públic de lloguer social de la qual no es té constància de la inclusió de
partida econòmica de 800.000 € en el pressupost de l‟any 2017 per adquisició de
pisos destinats a l‟ampliació de la xarxa d‟habitatge públic.
Per això demanem, instem, per respecte a la democràcia i diversitat del consistori, a
l‟equip de Govern a que es pronunciï expressament sobre la voluntat d‟executar les
propostes d‟actuacions derivades de les mocions aprovades als diferents Plens
municipals.
També instem a l‟equip de Govern a que faci partícip i que hi hagi diàleg permanent
amb els grups proposants per la correcta execució dels acords aprovats i la correcta
adequació a l‟esperit de la moció.
Instar a l‟òrgan competent del Govern per a que, des de l‟aplicació de rendició de
comptes de les mocions aprovades, habiliti un sistema de comunicació immediat als
grups municipals proponents, de les actualitzacions incloses en el seguiment de les
esmentades mocions.
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Essent les 22:07 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
La moció 43, moció amb motiu del dia internacional de la dona treballadora.
Bé, explicaré el què pugui. És una moció llarga que hem estat intentant treballar
conjuntament i bé l‟esmena que ha portat el Partit Socialista em sembla molt adient
en aquest cas.
Davant de la celebració del 8 de març, dia internacional de la dona treballadora,
Canviem l‟Hospitalet refermem el nostre compromís de lluita per un treball i una
vida amb drets, justícia i llibertat per a les dones.
El 8 de març és una de les commemoracions anuals més importants de l‟agenda
feminista des que el 1910 la Internacional Socialista va proclamar el dia de les
dones. Les dones del món, des de l‟internacionalisme de la lluita per l‟equitat de
gènere, la justícia, la pau i la no violència i les llibertats de les dones, seguim
commemorant-lo, més de cent anys després, i denunciant les desigualtats i
discriminacions que perduren. L‟ordre patriarcal s‟imposa en les societats del món.
La globalització del capitalisme salvatge ha esdevingut una xacra per a les
conquestes en drets socials i laborals de les dones, en tant que ha necessitat de la
divisió sexual dels treballs per continuar privilegiant una classe social minoritària
sobre les altres.
Els primers mesos del 2017 tenim moltes més raons per commemorar aquest dia
amb lluita i rebel·lia, el masclisme segueix assassinant més que mai a les dones:
això és femenicidi. Des de Canviem L‟Hospitalet manifestem la nostra preocupació i
reprovació, perquè una societat on persisteix la violència masclista no és una
societat plenament democràtica.
El segle XXI va començar amb un forta estratègia neoliberal per la regressió en
drets i llibertats, anomenada crisi. La imposició de polítiques d‟austeritat ha
aconseguit depauperar la vida de la gent a través de l‟espoli de drets i serveis
públics.
També, malgrat la propaganda oficial dels governs espanyol i català sobre una
suposada recuperació de l‟economia, emparant-se en les reformes laborals que van
impulsar, es segueix destruint ocupació per a substituir-la per treball precari.
Les polítiques públiques austericides a l‟Estat espanyol, a Catalunya i a Europa
que les dones visquin en pitjors condicions: la pobresa energètica,
desnonaments, les retallades en drets de ciutadania com la sanitat, l‟educació
dependència, o la protecció de les persones essent especialment vulnerable
dones migrades i les que esperen refugi. La crisi té rostre de dona.
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A Catalunya el pressupost per a les polítiques de dones va arribar a caure fins a un
36% i avui, en els actuals pressupostos de la Generalitat, representa un 31% menys
respecte el 2010. La insuficiència de recursos es fa palesa en l‟abandonament de
les polítiques d‟igualtat, en el finançament als ajuntaments i a les entitats de
defensa dels drets de les dones.
No només afrontem una etapa regressiva per als drets de les dones sinó que ho
fem amb les institucions que mantenen les competències en igualtat de dones i
homes, aliades ideològicament amb els valors que promouen aquesta regressió.
Així, el pressupost de l‟Estat per a la igualtat d‟oportunitats entre dones i homes ha
arribat a perdre el 61% dels seus fons en una dècada.
Denunciem també la supressió dels articles de la llei 17/2015 per la igualtat entre
dones i homes, articles 33, 36, 39, 40 i 44 per part del Tribunal Constitucional entre
d‟altres qüestions, suposen una prevenció dels assetjament sexuals a les
empreses, els plans d‟igualtat, els responsables sindicals d‟igualtat i garantir la
presència de dones en la negociació col·lectiva. Tot plegat incrementa les
desigualtats socials i també les desigualtats entre homes i dones, reduint els seus
drets.
Les polítiques conservadores que s‟estan imposant pretenen que les dones tornin a
assumir els rols tradicionals. Amb l‟excusa de la crisi, es busca que surtin del
mercat laboral, on les seves condicions són cada vegada més precàries, i que
retornin a la llar.
La precarietat es viu a les llars dels nostres carrers. Els indicadors d‟igualtat de
gènere constaten la feminització de la pobresa, que colpeja de manera més severa
les dones amb fills a càrrec que tenen una unitat familiar monoparental.
L‟estructura del mercat laboral manté en més alta desocupació i atur les dones. La
precarització dels salaris ha fet incrementar la bretxa salarial entre dones i homes,
que a Catalunya és del 24,8% respecte els salaris masculins, un punt més alta que
a l‟Estat. El sostre de vidre, que dificulta l‟accés de les dones als llocs de direcció,
es manté a Catalunya malgrat l‟increment de les dones titulades.
Treballar avui no és una garantia per poder dur a terme un projecte de vida
emancipador i autodeterminat per a moltes dones. La manca de protecció social en
prestacions econòmiques, beques, ajuts i les baixes pensions estan incrementant la
pobresa. La situació de l‟habitatge i els alts costos que implica l‟accés al lloguer a
gran part del territori català, comporta altes dificultats per mantenir els costos bàsics
de la vida quotidiana.
No oblidem que les discriminacions i la vulneració dels drets econòmics de les
dones és encara més salvatge quan s‟intersequen sobre les dones més factors de
vulnerabilitat...
Bé, la resta ja la coneixeu i la intenció crec que ha quedat clara.
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El Sr. García Mompel, President en aquest moment, pel posicionament dels
regidors no adscrits i dels grups polítics municipals, de menor a major
representació, dóna la paraula al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i a continuació a la resta de representants dels grups.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Gràcies. A la moció a favor de la igualtat de drets i no discriminació de les
persones amb discapacitat sensorial, el passat dijous 2 de febrer el Partit Popular
va ratificar i va presentar una proposició legislativa per modificar la llei de jurisdicció
voluntària, proposta que van recolzar tots els grups del Congrés. En aquest sentit
es resolt part del problema que suposava l‟antiga llei i el perjudici que suposava per
a persones amb discapacitat sensorial pel que fa al matrimoni.
Sí que és veritat que s‟ha de continuar aprofundint en aquest tema i presentar
modificacions també perquè no pateixin discriminació a l‟hora de poder tramitar
escriptures, testaments i demés. Sí que tot i que en el primer acord anem una mica
tard, però bé és una bona notícia al final, i a més hi ha una taula formada i s‟està
treballant en aquest tema. La votarem íntegrament a favor.
En la moción con motivo del día internacional de la mujer trabajadora, volvemos de
nuevo a vernos en la situación de tener que debatir dos veces, por diferencias más
de forma que de fondo casi siempre, algo en lo que todos deberíamos estar
plenamente de acuerdo. Adelanto que votaré las dos mociones a favor pero sí que
pido para un futuro unidad institucional ante estos temas.
Los grupos por supuesto pueden presentar mociones en un sentido u en otro, y
para eso tienen un Pleno todos los meses, pero en una fecha señalada como esta,
considero que es mucho mejor mostrar unidad y apoyar a todos los colectivos
feministas que trabajan para transmitir un mensaje de unidad y objetivos comunes
al conjunto de la sociedad.
Una vez dicho esto, todos los esfuerzos tanto económicos como humanos para
solucionar un problema estructural como el machismo, están más que justificados.
Creo que el manifiesto lanza un mensaje claro y contundente a todo el mundo, más
derechos, más trabajo digno, más justicia y más libertad para las mujeres,
resumiendo, más igualdad. Porqué nuestras calles no pueden ser un medio hostil
para las mujeres, porqué ninguna mujer debe tener miedo en su casa, o
inseguridad en su trabajo, es un reto que requiere de la implicación de todos.
Respecto a la moción 44, para el obligado cumplimiento de los acuerdos de las
mociones, a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les tres.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres les votarem les tres a favor. Farem algun comentari tant de la 43 com
la de la 44.
Des d‟aquest grup municipal, al voltant del 8 de març, dia internacional de la dona
treballadora, vol reflexionar sobre el significant d'aquesta celebració, recordant per
exemple a les kellys, a les companyes de la PAICAM, a les companyes de les
marees de sanitat, de la marea pensionista, de la xarxa groga, de la PAH.
Volem tenir molt presents a les dones sense papers que viuen a l'Hospitalet i a tota
Catalunya, i que són qui pateixen amb més duresa la discriminació pel fet de no
poder accedir a una sanitat universal o a l'habitatge, i que s'enfronten a problemes
per escolaritzar els seus fills i filles, o són les més vulnerables davant casos de
violència masclista. Recordem a les dones amb hijab que pateixin al seu cos la
preocupant i creixent islamofòbia als nostres carrers. A les dones gitanes que han
treballat molt per trencar estereotips. A les dones trans, avui especialment a les
dones trans. A les dones prostitutes i prostituïdes.
Tampoc podem oblidar a les dones refugiades que han fugit de la guerra o la fam, a
les dones que treballen a les llars, pròpies o alienes, i que amb la seva tasca de
cures, remunerada o no, sempre invisibilitzada, són les qui mantenen la vida. Són
les qui mantenen, també, les economies. Aquest dia recordem a les dones grans
que sobreviuen amb pensions ridícules, patint fred a l'hivern i calor a l'estiu i en
molts casos, patint també la soledat. També a les treballadores precàries, a les
aturades i a les expulsades del mercat laboral pel fet de decidir ser mares. També a
les que no volen ser-ho, a les que no volen ser mares, i en massa ocasions són
qüestionades per les seves decisions i formes de vida.
En aquesta celebració del dia internacional de la dona treballadora, des de la CUPPoble Actiu no vol posar l'accent a les estadístiques, ni al món. Volem mirar al
nostre voltant i trobar a les dones que dia a dia són les heroïnes de la nostra
realitat. A les nostres veïnes, a les nostres mares, a les nostres àvies, lluitadores
pels drets que la història ha esborrat de les seves pàgines.
El proper 8 de març serà un dia per a reflexionar sobre com el masclisme, no
només es manté i perpetua l‟status quo, també avança. L'any passat, un centenar
d'homes masclistes van assassinar 105 dones. Al 2017 les dades són encara
pitjors. En només 53 dies, han estat assassinades 15 dones a tot l'estat. Els
casos d'agressions sexuals també han crescut. Ja n'hi ha prou. Cal combatre el
masclisme des de tots els angles. I han de ser les dones, a més, qui liderin aquest
combat i aquesta lluita contra la sexualització del seu propi cos, contra les onades
d'ideologies de l'odi i l‟extrema dreta que volen furtar drets assolits amb la lluita
feminista, com pot ser el dret a la llibertat sexual i reproductiva.
Els homes, hem de ser-hi, però al costat segurament, o al darrere, sense ocupar
l'espai i la paraula, sense robar una altra vegada el protagonisme de la lluita
feminista.
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Resta molt per fer perquè aquesta igualtat formal, administrativa i legal surti dels
papers i sigui una realitat comprovable per a les dones de l'Hospitalet. Però veiem
amb esperança la fortalesa i empoderament per exemple de les nostres companyes
i sabem que guanyaran, que totes elles guanyaran i que tots i totes guanyarem.
Gràcies.
I bé, no podem deixar d‟opinar tot i que estem totalment a favor i compartim el
redactat i el contingut de la moció 44, no podem deixar, tal i com hem fet en
repetides ocasions, en aquesta mateixa sala de Plens, subscrivim íntegrament el
contingut i la relació de mocions amb els seus acords específics, inclosa pel grup
municipal proposant.
Simplement, ens agradaria afegir algunes mocions, declaracions institucionals i
acords aprovats en aquest mateix Ple durant els últims anys, i de les quals, o
encara no en tenim cap notícia, o directament el Govern municipal ha decidit
prendre decisions totalment contràries o oposades a les mateixes. Per dir-ne
algunes simplement:
Moció de la PAH, presentada pel Partit Socialista al gener 2014, per multar als
bancs amb pisos buits, possible amb la llei de l'Habitatge de 2007. Encara esperem.
Moció de suport al compromís de les escales i contra la precarietat laboral en les
contractacions públiques del 28/07/2015. El departament de contractació està
realitzant un informe per donar compliment a la moció.
Moció per aturar la remodelació de les pistes de petanca de Granvia Sud, fins
arribar a un acord entre les parts de setembre 2015. La remodelació de les pistes
de petanca està feta sense acord entre les parts.
Elaboració de l‟estudi de remunicipalització del servei de recollida de residus urbans
i de servei de neteja viària. Ja n‟hem parlat àmpliament.
Elaboració de l‟estudi de remunicipalització del servei d‟abastiment d‟aigua. Que és
responsabilitat de l‟AMB, tal i com ens han recordat avui. Però també s‟ha aprovat
en aquest Ple i no veiem que es faci res com per fer que vagi una miqueta més
ràpid segurament el tràmit.
Aturar l‟externalització encoberta del servei d‟atenció telefònica 010. Aprovada dos
cops, el primer el desembre del 2015. Encara esperem l‟estudi sobre la viabilitat de
la gestió directa del servei, inclòs també i aprovat dos cops en aquest Ple dins de la
pròpia moció.
Moció per l‟elaboració, negociació i aprovació de la relació de llocs de treball,
aprovada el maig del 2016. Sense notícies.
Moció per a l‟aplicació de les correccions salarials per raó de gènere, maig del
2016. Sense notícies.
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Moció per a la remodelació del carrer Peníscola, juny del 2016. Ens van dir el
mateix dia del Ple, igual que a la de la RLT, relació de llocs de treball, a les dues
ens van dir que no les complirien directament.
Modificació del reglament de participació ciutadana. També, bé esperem.
Moció per millorar la metodologia de cessió de locals municipals a entitats,
d‟octubre de 2016. Sense cap notícia.
Moció per a la instal·lació de lavabos públics a l‟Hospitalet de setembre de l‟any
passat. Bé, encara esperem alguna notícia.
Elaboració d‟un protocol contra les agressions sexistes a les festes majors i altres
esdeveniments de la ciutat, també del setembre del 2016. Sense notícies.
Garantir les bones pràctiques i la transparència al tanatori municipal, aquesta és
més recent, només del novembre del 2016. L‟hem posat també segurament per
prendre nota.
I la declaració institucional, al novembre de l‟any passat també, per l‟esclariment de
l‟assassinat de Pedro Álvarez a l‟Hospitalet. També ens agradaria saber de tot el
què es va presentar en aquella declaració institucional que és el què s‟ha fet.
Gràcies.
Essent les 22:20 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Des del Partit Demòcrata votarem a favor de la moció número 42.
Respecte de la 43 volem manifestar, que és la moció amb motiu del dia
internacional de la dona treballadora que també en presenta una de similar
Esquerra Republicana, la votarem a favor però volem manifestar que votem una
mica a contracor en alguns punts, no perquè estiguem en contra del què es
proposa, tot el contrari, però sí perquè hi ha alguns temes en el que no ens sentim
còmodes. Ens haguéssim sentit còmodes amb una unitat de moció. Es dóna la
circumstància de que en aquestes mocions no hem estat capaços de signar un
manifest però al final posem com a acord primer de les dues mocions que sí, que
un dels acords és votar aquest manifest. Són aquelles coses que bé, no ho sé, no
sé què ha passat, vull dir, no sé què ha passat.
I dic que és estrany perquè no és la primera vegada, i en aquest Ajuntament
aquestes situacions no s‟havien donat mai, sinó que sempre havíem arribat a un
acord i per tant hi ha circumstàncies, vull dir, entenc que hi hagi vegades que no
ens posem d‟acord en certes coses, però en una cosa en que sempre ens havíem
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posat d‟acord, haver de votar coses que en principi són iguals però que estan
exposades diferent, doncs dóna poca credibilitat a vegades a la política en aquest
aspecte.
Tot i així la votarem a favor, pregant que la propera vegada doncs potser haurem de
començar molt abans de que arribi aquest dia, per intentar travar una bona moció o
una bona declaració institucional, que seria el més adient. I sobretot, i el més
important, donant recolzament a aquest dia internacional de la dona treballadora
més enllà d‟això, refermant-se en totes les polítiques i accions necessàries per
perseguir totes aquestes coses que van en contra de la dona. Totalment a favor
d‟aquesta moció però repeteixo la propera vegada procurar que això no arribi a
aquest punt.
Respecte a la moció 44, bé, crec que s‟ha dit moltes vegades i s‟ha manifestat
moltes vegades per activa i per passiva. Una de les qüestions que té l‟oposició,
doncs és vetllar pel compliment de l‟acció de govern, tant la pròpia acció de govern
que faci el Govern, com la possibilitat que se‟ns brinda als partits de l‟oposició de
presentar mocions perquè siguin aprovades per incloure-les en l‟acció al final de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet i de la seva gestió.
Aquí hem fet una relació de diferents mocions que no s‟han portat encara a terme o
que estan suposadament i segurament treballant-se. Però algunes porten un temps
que s‟eternitza. N‟han dit moltes, nosaltres en vam presentar una, el Partit
Demòcrata el setembre del 2015, per a la rehabilitació del carrer Príncep de
Bergara, una per ampliar els punts d‟accés a Internet públic i gratuït, una per a la
implantació del pagament telemàtic de la zona blava dues vegades. Tot va arribant
però tot va arribant en alguns casos va arribant tard o arriba molt tard, en altres
casos no sabem certes coses.
Nosaltres el què demanem doncs és això, que moltes vegades més enllà de que les
coses puguin tenir el seu temps, la seva previsió pressupostària, que estem
totalment d‟acord, és el normal en una acció de govern sensata i adequada, doncs
se‟ns informi més acuradament, més ràpidament sobre la situació d‟aquestes coses
per a poder entendre que efectivament el equip de Govern està fent els deures.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Sobre la moció a favor de la igualtat de drets i no discriminació de les persones
amb discapacitat sensorial, creiem que és del tot necessari exigir aquestes
modificacions legals, per superar aquestes situacions discriminatòries que pateixen
les persones amb aquesta discapacitat sensorial. És només un aspecte de les
moltes situacions discriminatòries que pateixen, i cal seguir treballant per eradicarles. La votarem a favor.
Sobre la moció amb motiu del dia internacional de la dona treballadora, davant del
femenicidi que pateix la nostra societat amb noves víctimes pràcticament cada
setmana, cal seguir treballant per acabar amb el terrorisme masclista i de gènere. I
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això cal fer-ho des de tots els fronts, famílies, escoles i sobretot des de totes les
administracions, perquè no és només una qüestió de recursos, que també, sinó
també de voluntat política.
Hem vist com polítiques regressives i antisocials han agreujat el problema, i a més
s‟ataquen les iniciatives que com la llei 17/2015 intentaven avançar en la igualtat
efectiva entre homes i dones, i la lluita contra l‟assetjament sexual i la discriminació.
I hem vist com aquesta llei ha estat recorreguda pel PP, i parcialment anul·lada pel
Tribunal Constitucional. Per tant donem suport a aquesta moció i votarem a favor.
Sobre la moció per a l‟obligat compliment dels acords de les mocions presentades,
creiem i valorem que s‟han fet avenços en la gestió de transparència i rendiment de
comptes dels acords i les mocions adoptats, que s‟han canviat maneres de fer, però
creiem que cal seguir treballant en aquesta línea, millorant informació i aprofundint
en aquesta millora de la comunicació, i sobretot el compliment i rendiment de
comptes dels acords adoptats.
I vull recordar això, que hi ha moltes mocions, el compliment de les quals estem
esperant encara que se‟ns remetin informes, que se‟ns remetin estudis, i que han
passat ja molts mesos com perquè els grups disposem de tota la informació i dels
avenços que s‟han fet. Però votarem a favor. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Respecto a la moción número 44 la votaríamos a favor.
La número 43 pues lamentamos que no haya podido haber un consenso político
para poder hacer y poder presentar como es habitual pues un único manifiesto, un
único documento y apoyado unánimemente por todas la fuerzas políticas. Se han
presentado manifiestos que entiendo partidistas.
Nosotros como grupo Popular siempre hemos estado y estamos y seguiremos
estando en la defensa de la igualdad de las mujeres, y sobretodo en todo aquello
que concierne a la precariedad laboral, a la marginación que muchas veces viven, a
la falta de recursos que tienen más que los hombres por ser simplemente mujeres,
a los bajos salarios, a las políticas machistas.
Pero no podemos apoyar la supresión o el desacuerdo en la supresión de ciertos
artículos, porqué es una resolución de un tribunal y por tanto nosotros apoyamos o
acatamos las resoluciones de todos los tribunales. Por ello nos abstendremos del
punto 1 y 4 y votaremos favorablemente al resto.
Respecto a la otra moción, no la entiendo. No entiendo porqué la presentan solo en
estos ayuntamientos con este redactado, y no con realmente, con todo lo que ha
ido sucediendo. No la explican en su totalidad.
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Es cierto que aquí hay un problema, y creo que importante en la disposición final
primera de la ley, que francamente creemos que está mal redactada, y muy mal
redactada. Nosotros vamos a apoyar esta moción, pero sí es cierto que primero hay
que dejar constancia que ningún grupo político en el Parlamento, presentó una
enmienda para modificar esta disposición.
Que echamos en falta en el redactado de la moción pues la resolución que el propio
Ministerio de Justicia hizo el 23 de diciembre, para acotar la aplicación de esta
disposición, y igualmente, como ya se ha comentado, pues que tanto el Partido
Popular y el Gobierno, como el Grupo Socialista, han presentado enmiendas a esta
disposición.
Su grupo no me consta que hayan presentado en el Parlamento enmiendas. Creo
que también lo deberían de haber hecho constar, y en todo caso pues si quieren yo
les aconsejo también que hagan llegar esta moción a su grupo en el Congreso,
para que también actúe en consecuencia. Muchas gracias.
A favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno nosotros votaremos favorablemente la 42.
En la 44 obviamente también favorablemente y lamentar que el Gobierno de la
ciudad pues no ponga en marcha los acuerdos que aquí se toman, y las mociones
que se ganan, después de estar aquí luchando, porqué es difícil ganar una moción
al Partido Socialista teniendo en cuenta que tiene casi la mayoría, por lo que ya
hemos dicho otras veces.
Pues nos parece lamentable que no tenga en cuenta que hay muchos vecinos en
esta ciudad, y lo he dicho muchas veces, y es que me pongo machacón, para que
se tenga en cuenta que representamos a la gran mayoría de los vecinos y vecinas
de esta ciudad, y sobre todo cuando ganamos una moción. Es decir, y no
entendemos como no hay esa sensibilidad o si es que a lo mejor no pueden, no sé,
es que le agobia tanto el trabajo, paseándose ahí por otras historias señora
alcaldesa, que no son capaces de poner en marcha acuerdos que toma el Pleno.
Supongo que voluntad tendrán porqué no creo yo que sean tan mezquinos de
negar lo que sale adelante en el Pleno, porqué a ustedes yo les considero gente
que observa la democracia y están a favor de la democracia, por lo tanto el que
esto no se cumpla pues la verdad es que nos sentimos… hay una cierta frustración
Sr. Cristian Alcázar, de verdad, de verdad. Lo digo por aquello como así… me
gusta, me gusta que tenga usted esas confidencias con la señora alcaldesa.
Pero en cualquier caso vamos a votar a favor de la moción pues por lo qué he
dicho. Pues por qué nos parece lamentable que después de hacer un trabajo aquí
concienzudo y de aprobarse, con lo que cuesta ganar una moción aquí, después de
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cómo ustedes se mueven en el Pleno, que lo hacen muy bien, y no conseguimos
que muchas de nuestras mociones salgan adelante, pues que luego las poquitas
que conseguimos que ustedes las dejen ahí durmiendo el sueño de los justos, sin
voluntad de ponerlas en marcha o quizás, como he dicho antes, porqué no tienen
tiempo. Pues yo les conmino a que tengan tiempo y las pongan en marcha, hombre,
que los ciudadanos se lo merecen, que para eso están representados aquí
democráticamente por los concejales que hay aquí.
La otra moción, la 43 como se trata de un tema de dones aunque yo también podría
hacerlo por aquello de que los hombres estamos hoy, y las mujeres, en un plano de
igualdad. Pues yo creo que lo haga Carmen porqué me lo ha pedido ella. Y con
mucho gusto le cedo la palabra.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Bueno pues como mujer, y como mujer trabajadora, comparto totalmente la
necesidad de seguir, año tras año, reivindicando la igualdad y la plenitud de
derechos de las mujeres frente a los hombres, porqué, aunque se ha recorrido
mucho trecho, queda muchísimo trabajo por hacer. Honestamente el tema es tan
importante que requiere la atención y el apoyo de toda la sociedad, y que este sea
real y que no nos acordemos de esto porqué toca, llegada esta fecha.
Desde este grupo municipal, y un poco en la línea de lo que estamos diciendo todos
los partidos, pero concretamente nosotros hemos solicitado que este fuese un
manifiesto transversal y que se alejase de la confrontación política, y un hecho que
nos entristece, y me repito otra vez como el resto de compañeros, es que no
hayamos sido capaces de hacer un manifiesto entre todos, y prueba de ello es que
esta tarde vamos a votar dos mociones, que son primas hermanas, para reivindicar
el mismo hecho.
Vaya por delante que a nosotros, al grupo de Ciudadanos, nos encantaría votar a
favor de toda esta moción al completo, pero vincular la regulación de la igualdad
efectiva de mujeres y hombres con la supresión de ciertos artículos de la ley
17/2015, por parte del Tribunal Constitucional, nos lo impide.
Quiero explicarlo muy bien e igual pego aquí un poquillo de rollo, pero por lo
delicado del tema que nos encantaría apoyar un manifiesto a favor de la mujer y de
la igualdad, pero bueno.
No hace mucho, en el Pleno del pasado octubre, Esquerra Republicana trajo una
moción que recogía en esencia lo que habla el punto este de la ley 17/2015. Ya
debatimos esta cuestión y, como ya dije en su momento, ustedes saben
perfectamente que la Generalitat tiene competencias en materia de igualdad y no
discriminación por razón de sexo, lo que son políticas de género. Y que no tiene
competencias en materia laboral que están reservadas, en el ámbito legislativo, al
Estado.
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Entonces vuelvo a explicar que lo que establecen los artículos anulados en esta ley
por el Tribunal Constitucional, de la ley 17/2015, la ley catalana, son una copia
exacta de lo que establece la ley orgánica 3/2007 de igualdad efectiva de hombres
y mujeres, aplicable en toda España, con lo cual Cataluña incluida. Por tanto ya
tenemos una ley de igualdad efectiva que casualmente dice lo mismo que la
suspendida, por lo cual en ese ámbito de temas de igualdad efectiva se podría
aplicar.
En cualquier caso, desde nuestro grupo municipal, aunque nos hubiera gustado
apoyar el manifiesto totalmente, nos encontrarán para dar apoyo a cualquier
iniciativa a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, y de hecho votamos a
favor del resto de puntos, es decir, excepto el 4 que también hace referencia a lo
mismo. Votamos a favor de todos, menos el 1 y el 4 que votamos en contra.
Gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Sí. Jo posicionaré el grup municipal Socialista en relació a la moció número 42, la
nostra posició serà favorable a la moció. No cal reproduir els comentaris i les
manifestacions que ja s‟han fet. És cert que sembla ser que la situació generada a
la llei 15/2015 està encarrilada, però en tot cas la moció és bastant més amplia,
parla d‟altres qüestions i per tant doncs no cal donar-li més voltes. Votaríem
favorablement.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Gràcies, alcaldessa. Jo em posicionaré respecte a la moció número 43.
Com no podia ser d‟una altra manera, el PSC es suma a les reivindicacions per
defensar els drets de les dones, exigint la igualtat d‟oportunitats en tots els àmbits.
Però he de dir, com han dit també altres grups polítics, que ha estat una pena que
un debat tan important i sensible, com és el dia 8 de març que es commemora el
dia internacional de la dona, és una llàstima que els diferents grups d‟aquest
Consistori no ens hem posat d‟acord per fer un manifest conjunt. Ho dic amb tota
sinceritat.
Una altra vegada es demostra que preval l‟interès partidista per damunt de la
igualtat de les dones. A part de dir tot això, i estar conforme amb tot el què es diu a
la moció, presentada per ICV-EUiA-Pirates, nosaltres continuarem reivindicant la
prioritat a les polítiques de gènere, en tot el seu pes legislatiu i de recursos
econòmics retallats els últims anys. No ens podem enganyar, les xifres, tan estatals
com catalanes, demostren que la igualtat entre dones i homes està lluny de ser una
igualtat real en qualsevol àmbit.
Hem de continuar lluitant contra la violència de gènere, la bretxa salarial, la manca
de conciliació, altres temes que avui han sortit en aquest Ple. Per això és
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imprescindible aconseguir la implicació de tots, per exigir respostes efectives. Per
tot això, votarem a favor.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, gràcies senyora alcaldessa. Per posicionar-me respecte a la moció número 44.
Avançar-los-hi que votarem favorablement a la moció però també diré alguna altra
cosa.
Jo sé que ho he dit alguna altra vegada però repetir-ho, no governaran aquesta
ciutat des de les mocions. Però és que, a més a més, també els hi han dit, no
perquè ho digui jo, és que se‟ls hi ha dit des del punt de vista jurídic. És que les
mocions serveixen per fer control i fiscalització de l‟acció de govern, no per
governar. Serveixen per fer control i fiscalització perquè, com vostès saben, entra
dintre del segon apartat del Ple.
Per tant, amb les mocions el què es fa, o el què s‟ha de fer, és el què es pot fer, i no
es pot fer una altra cosa. I coses que vostès plantegen en aquesta pròpia moció i
que diuen que s‟ha de fer, que per cert l‟acord tercer és exactament igual que un
acord que ja van posar, que ja es va aprovar, que s‟està fent. Diu exactament el
mateix, repetim la literalitat fil per randa. Escolti, aquest acord ja existeix, ja s‟està
complint, ja s‟està fent.
En els acords primer i segon, vostès volen subvertir les competències dels diferents
òrgans. Jo els hi proposo també altres coses, perquè quan porten unes mocions i
disposen de despesa que no és recollida en el pressupost diuen, escolti mirin,
proposem fer això que pensem que costa, és igual, 100 €, i proposem que els 100 €
es deixin de gastar en aquesta altra cosa. Això no ho he vist mai. Mai. Mai.
Per tant, escoltin, l‟acció de govern és l‟acció de govern, l‟acció de l‟oposició de
control i fiscalització, i aquest apartat és per fer control i fiscalització, és aquesta.
Per tant, a partir d‟aquí, suggeriments, propostes, iniciatives perquè es puguin fer,
però subvertir les competències d‟altres òrgans que no són el Ple, dir-li al tinent
d‟alcalde de no sé què, el regidor de no sé qual, al Govern que faci, que deixi de fer,
que executi. És que aquest no és el paper de les mocions, les mocions és un
apartat polític de reflexió, de proposta política, no de gestió. No és un àmbit de
gestió i no pot subvertir les funcions d‟altres òrgans.
I perquè quedi clar, vostès deien, i el Sr. Miguel García ho ha manifestat jo crec
obertament, ha dit, “es difícil ganarle mociones al PSC”. Bé, aquí tenen el problema,
aquest és el problema. Vostès venen a “ganar” mocions al PSC. No venen a fer
propostes. Com venen a “ganar-li” mocions al PSC, doncs miri, plantegem això com
un partit de futbol, que suposo que és el que vostès creuen que és això, però això
és bastant més seriós perquè és un Ple municipal, és un òrgan de debat, de sessió
política. Hi ha un àmbit, hi ha una primera part que és la part resolutòria, la part on
es prenen acords per executar, i una segona part de control i fiscalització.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primer donar les gràcies a tots els grups que han recolzat la proposta. Per a
nosaltres també era important fer un text conjunt, però hi ha un problema, a
nosaltres ens maten a diari i no volem fer un manifest que no diu res i que no
proposa res, que no té mesures concretes.
Per a nosaltres era molt important introduir coses que tinguessin algun efecte
perquè després tot queda en paraules buides, i ens ha estat impossible, com ja s‟ha
vist al debat, intentar consensuar aquestes propostes amb la resta de grups.
En tot cas, entenc que durant molts anys s‟han fet manifestos conjunts, però amb
nosaltres, per fer paper mullat, no compteu. Farem manifestos que tinguin
incidència i que facin alguna cosa amb el què ens està passant dia a dia.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Sr. Martín, nosotros hemos sido muy rigurosos, digamos, con el redactado que
nos ha enviado la asociación catalana por la integración del ciego y nos han
explicado perfectamente, como ya lo he dicho, que estaban en unas comisiones de
justicia o de políticas de discapacidad, y que eso se trabajará allí. Entonces
nosotros lo que hemos hecho es transmitir, digamos, esta moción que no es
nuestra, es de esta entidad, y nosotros tenemos por costumbre, este tipo de cosas,
elevarlo a nuestro grupo parlamentario. No se preocupe que se hará.
Respecto a la moción de los cumplimientos del Pleno, Sr. Belver, yo creo que aquí
se han presentado mociones que lo qué han pretendido siempre, ha sido ir en
beneficio de la mayoría de los vecinos y vecinas de esta ciudad, y la mayoría de las
mociones que hemos estado enumerando son competencias propias del
Ayuntamiento, no estamos haciendo nada que no sea una competencia directa del
consistorio.
Entonces, por lo tanto, no sé qué problema tienen ustedes en vez de aceptar estas
mociones como algo positivo, como una contribución de los grupos municipales que
están aquí, que han sido escogidos también por otros vecinos y vecinas, aunque no
les hayan dado el apoyo a ustedes. ¿Qué problema hay en enriquecer las
propuestas del propio Gobierno? Es que yo no lo veo dónde está el problema. Si
todo tiene sentido común. Y todo es, digamos, perfectamente ejecutable, porqué no
se están pidiendo cosas que no se puedan hacer.
La mayoría de las propuestas que ha hecho este grupo municipal tienen una
incidencia mínima en el presupuesto. Mínima. O sea si hacemos el porcentaje, lo de
las bibliotecas, bueno, es que es de risa, porqué 80.000 € máximo, que se estaba
proponiendo, no es ninguna cosa descabellada para la mayoría de los vecinos y
vecinas de esta ciudad. Sin embargo, por el artículo, no sabemos cual, ustedes la
han denegado, así, sin más.
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Y luego, después, lo de los 800.000 €, para hacer una red de viviendas social, es el
0,30 y algo del presupuesto, o sea algo absolutamente nimio también. Por lo tanto,
no sé qué problemas tienen con eso, sino que nosotros lo que estamos intentando
es aportar y hacer, digamos, beneficio a la mayoría de los vecinos y vecinas de esta
ciudad.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sr. Belver, es que confundimos y cogemos el rábano por las hojas. Mire,
cuando yo he dicho, es difícil ganarle al PSC mociones, no lo decía en el ámbito de
la competencia, por decir, como se dice, aquello que se dice, a ver quién la tiene
más larga. No, No. No se trata de eso. Perdóneme la expresión. Se trata, se trata.
Sí, hombre sí, el brazo, la mano, Sr. Coque, no haga usted eso… esa expresión la
puede usted explicar con su “calienta mente” a lo qué usted quiera. Tenerla más
larga puede ser la mano o lo que sea, la nariz. No le dé usted esa, en fin… que
siempre estamos igual.
Yo lo decía porqué es difícil, por qué ustedes ya se las apañan para, aunque no
tengan mayoría, buscársela, llevan ya varias legislaturas haciéndolo. Algunas con
mucha legitimidad, otras con menos.
Pero mire, cuando ustedes hablan de participación, ¿sabe porqué no los creemos?
Porqué no es verdad, no se la creen ustedes. Porqué la mayor participación que
hay en este Pleno, es la expresión de la voluntad popular de los señores que han
votado a los señores que hay aquí. Y cuando se gana una moción, que cuesta
trabajo, ustedes se lo montan bien para intentar que no saquemos ni una adelante.
Pues es no creer en la democracia No creen ustedes en la democracia. No les
quepa la menor duda.
Tenga en cuenta que la mayor participación que hay, es la expresada aquí, en
estos escaños, a través de la soberanía popular del pueblo de esta ciudad, que ha
elegido a sus representantes. Eso es la máxima expresión de la participación. La
otra, de la qué ustedes hablan, de la que nosotros decimos que está, mucha de
ella, no toda, paniguada y en la red clientelar, y se lo voy a repetir hasta la
saciedad, esa es también participación, pero menos. Esta es la más democrática.
La de la máxima expresión.
Y usted dice, con las mociones, que se las pasa usted por el arco de triunfo, pues
no todas, porqué hay algunas que son de obligado cumplimiento, competencias
propias del Pleno, y usted lo sabe. Y usted lo sabe Sr. Belver. Yo a usted le tengo
por un, de verdad, por una persona muy coherente y un demócrata de los pies a la
cabeza, pero cuando usted dice eso, de verdad, me desarbola, sinceramente.
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SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Muy brevemente. Yo por no llevar a confusión. Cuando en un principio se acordó de
hacer un manifiesto, evidentemente yo lo que no quiero llevar a confusión, que la
gente piense que queríamos un manifiesto, como se decía, de papel mojado. Que
no tuviese, me entiendes, acuerdos ni concreciones.
Justamente, sí que es verdad, que a lo mejor el de la federación de municipios de
Cataluña, que siempre se había llevado, pues sí que podía ser un poco más light.
Me están diciendo que sí, aquí los compañeros del consistorio. Vale, lo podemos
entender.
Pero yo creo que eso fue una cosa compartida por parte de todos los grupos, y
deberíamos haber dado un paso en esta ocasión, ya que siempre parece que había
habido un acuerdo, no escrito, pero verbal, de que había un manifiesto conjunto.
Pues haber dado un paso y haber aplicado cosas políticas que estamos todos de
acuerdo, y que pueden mejorar el manifiesto de la federación.
Eso es lo que nos hubiese gustado. No llevar un manifiesto de un papel mojado,
sino un manifiesto con más concreción, pero que todos nos hubiésemos podido
sumar. Y en ese manifiesto a veces también es siempre dar y ceder, a lo mejor
podríamos haber llegado a un acuerdo un poco más consensuado, que hubiese
sido, yo creo, la voluntad del Gobierno. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, muy rápidamente. Nosotros no tenemos ningún problema en acoger cualquier
aportación que sirva para enriquecer, para mejorar, encantados de la vida. Ni
pensamos, ni lo hemos pensado nunca, que estemos en posesión de la verdad, con
lo cual, oiga, cualquier aportación que pueda mejorar, que pueda enriquecer, como
decía la Sra. Ana González, nosotros estamos encantados de la vida.
Y evidentemente, asumimos el riesgo de equivocarnos, y de despreciar cosas que
pueden ser positivas, y de aceptar cosas que no lo sean tanto. Evidentemente,
asumimos ese riesgo.
Pero cuando hacen referencia a la democracia. ¿Estamos todos dispuestos a
aceptarla, supongo? Claro, es que… claro, es que parece, la ciudadanía le ha dado
el Gobierno a este grupo municipal, y tenemos la obligación de cumplir con nuestro
compromiso con el conjunto de la ciudadanía, no con los que nos votaron a
nosotros, sino con el conjunto de la ciudadanía. Y creo que esa es la máxima
expresión democrática, la de cumplir. A partir de ahí…
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SRA. ALCALDESSA
Venga. Hemos finalizado el debate. La Sra. Secretaria nos puede hacer un
resumen del resultado de las mociones. Estamos hablando de la 42, 43 y 44.

SRA. SECRETÀRIA
La 42 aprovada per unanimitat.
La 43 aprovats el punts 2, 3, 5, 6, 7 i 8 per unanimitat i l‟1 i 4, 20 a favor, 4 en contra
i 3 abstencions.

SRA. ALCALDESSA
Per tant, queda aprovada en totalitat.

SRA. SECRETÀRIA
Sí. I la 44, també aprovada per unanimitat.

SRA. ALCALDESSA
Per tant, han quedat aprovades totes tres.
Molt bé. Passem a les mocions del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 42, 43 i 44, adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 42.- A FAVOR DE LA IGUALTAT DE DRETS I NO DISCRIMACIÓ DE
LES PERSONES AMB DISCAPACITAT SENSORIAL.
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:

En ple segle XXI és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les
persones i encara més quant aquesta és fonamenta en aspectes concrets que avui
dia la tecnologia hi dona una resposta adequada.
A l‟Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2 de
juliol, de la Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb discapacitat
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sensorial necessiti un informe mèdic sobre la seva aptitud per donar el seu
consentiment matrimonial. Així ha quedat regulat a la disposició final primera punt
novè on és regula que «Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán
previamente en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro
Civil, que reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su
dispensa, de acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los contrayentes
estuviere afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se
exigirá por el Secretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario
que tramite el acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar
el consentimiento.». Aquest aspecte en concret no entrarà en vigor fins el proper
30 de juny del 2017 i per tant totes les forces polítiques s‟haurien de mobilitzar per
modificar un aspecte tant discriminador de la normativa abans que entrés vigor.
En aquest sentit, l‟Associació Catalana per a la Integració del Cec creu i així ens ho
ha comunicat, que cal modificar la disposició final esmentada, per tal de modificar
els articles 56 del Codi Civil i el 58.5 de la Llei de Registre Civil.
Aquesta no és l‟única reivindicació del col·lectiu de les persones amb discapacitat
sensorial i de l‟Associació Catalana per a la Integració del Cec, però potser, en
aquests moments, és la que consideren més urgent, atesa la incidència en un
aspecte tant íntim i personal.
Altres situacions discriminatòries emparades per la normativa fan referència als
àmbits testamentaris i d‟atorgament d‟escriptures públiques.
Segons estableix l‟article 180 del Reglament del Notariat, no és necessària la
intervenció de testimonis instrumentals, tret que el notari o alguna persona de les
parts o sol·licitin, o quan algun dels atorgants no sàpiga o no pugui llegir ni escriure.
Tot i que les persones amb discapacitat sensorial saben llegir i escriure (braille i
avenços tecnològics com els lectors de pantalla) a la pràctica s‟exigeixen els dos
testimonis per l‟acte d‟atorgament, fet que vulnera el dret d‟aquestes persones.
Pel que respecte als testaments, les persones amb discapacitat visual, a la pràctica,
només poden realitzar el testament obert amb presència de testimonis idonis, fet
que vulnera la seva intimitat i la igualtat vers la resta de ciutadans, fet injustificable
tenint en compte les possibilitats tècniques existents avui dia.
Caldria també procedir a la reforma del Codi Civil de Catalunya, que a més de
mantenir les mateixes prohibicions en matèria testamentària que el Codi Civil
espanyol, manté la prohibició a cecs, sords i muts de ser testimonis, prohibició ja
derogada en el Codi Civil Estatal.
Per aquests motius, el grup Municipal d‟ ICV-EUIA-PIRATES, proposa al Ple
l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- L‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat es compromet a sol·licitar al
Congres dels Diputats, al Senat i al Govern de l‟Estat la reforma legislativa estatal
que faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en
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matèria matrimonial, i concretament la modificació immediata de l‟article 56 del Codi
Civil i de l‟article 58.5 de la Llei del Registre Civil, per tal de suprimir l‟exigència a les
persones amb discapacitat sensorial de certificat mèdic que acrediti la seva aptitud
per prestar el consentiment matrimonial.
SEGON.- L‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat es compromet a sol·licitar al
Congres dels Diputats, al Senat i al Govern de l‟Estat la reforma legislativa estatal
que faci possible la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en
matèria d‟atorgament d‟escriptures i de documents públics així com de testaments i
concretament les modificacions immediates de l‟article 697 del Codi Civil espanyol i
de l‟article 180 del Reglament del Notariat de 1944, per tal de suprimir
l‟obligatorietat de presència de dos testimonis en l‟atorgament de documents públics
i testaments oberts per part de persones amb discapacitat sensorial i d‟introduir l‟ús
de les noves tecnologies per a facilitar a aquestes persones la possibilitat de llegir i
signar per si mateixos els documents i testaments i conseqüentment la modificació
de l‟article 708 del Codi Civil espanyol per tal de suprimir la prohibició a les
persones amb discapacitat sensorial d‟atorgar testament tancat.
TERCER.- L‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat, es compromet a sol·licitar al
Parlament de Catalunya la modificació del Dret Civil català per fer efectiu el dret de
no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en matèria
testamentària. Concretament la modificació dels articles 421-10 apartat 2 per tal de
suprimir l‟exigència de testimonis al testament notarial, del 421-14 apartat 5 per tal
de suprimir la prohibició de fer testament tancat i del 421-11 apartat 2b per tal de
suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis.
QUART.- L‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat es compromet a realitzar els
canvis i adaptacions oportuns per garantir els drets de les persones amb
discapacitat sensorial en l‟accés als serveis públics i a l‟administració municipals.
CINQUÈ.- Donar trasllat d‟aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya; als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat, a
l‟Associació Catalana per a la Integració del Cec, a la Federació de Municipis, i a la
Associació Catalana de Municipis.

MOCIÓ 43.- AMB
TREBALLADORA.

MOTIU

DEL

DIA

INTERNACIONAL

DE

LA

DONA

8 de març. Polítiques feministes, pressupostos per a la justícia de gènere!
Davant la celebració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora,
Canviem LH refermem el nostre compromís de lluita per una treball i una vida amb
drets, justícia i llibertat per a les dones.
El 8 de març és una de les commemoracions anuals més importants de l‟agenda
feminista des que el 1910 la Internacional Socialista va proclamar el Dia de les
Dones. Les dones del món, des de l‟internacionalisme de la lluita per l‟equitat de
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gènere, la justícia, la pau i no violència i les llibertats de les dones, seguim
commemorant-lo, més de cent anys després, i denunciant les desigualtats i
discriminacions que perduren. L‟ordre patriarcal s‟imposa en les societats del món.
La globalització del capitalisme salvatge ha esdevingut una xacra per a les
conquestes en drets socials i laborals de les dones en tant que ha necessitat de la
divisió sexual dels treballs per continuar privilegiant una classe social minoritària
sobre les altres.
Els primers mesos del 2017 tenim moltes més raons per commemorar aquest dia
amb lluita i rebel•lia, el masclisme segueix assassinant més que mai a les dones:
això es femenicidi. Cal més mesures per acabar amb aquesta lacra endèmica amb
noves mesures de tot tipus, de protecció, d‟acolliment, d‟ajuda econòmica i social i
també l‟enduriment de les penes. Des de Canviem LH manifestem la nostra
preocupació i reprovació, perquè una societat on persisteix la violència masclista no
és una societat plenament democràtica.
El segle XXI va començar amb un forta estratègia neoliberal per la regressió en
drets i llibertats, anomenada crisi. La imposició de polítiques d‟austeritat ha
aconseguit depauperar la vida de la gent a través de l‟espoli de drets i serveis
públics. L‟èxit neoliberal ha necessitat grans aliances al món. Els governs de
l‟austeritat continuen aplicant-nos el programa de la precarietat que ha esdevingut
en el desmantellament de la igualtat.
També, malgrat la propaganda oficial dels governs espanyols i català sobre una
suposada recuperació de l‟economia, emparant-se en les reformes laborals que van
impulsar, es segueix destruint ocupació per a substituir-la per treball precari:
contractes eventuals, a temps parcial, amb salaris insuficients, que en molts casos
no permeten sortir del llindar de la pobresa i han cronificat la bretxa econòmica en
salaris, pensions i prestacions de desocupació.
Les polítiques públiques austericides a l‟Estat espanyol a Catalunya i a Europa
que les dones visquin en pitjors condicions: la pobresa energètica,
desnonaments, les retallades en drets de ciutadania com la sanitat, l‟educació
dependència, o la protecció de les persones essent especialment vulnerable
dones migrades i les que esperen refugi.

fan
els
i la
les

A Catalunya el pressupost per a les polítiques de dones va arribar a caure fins a un
36% i avui, en els actuals pressupostos de la Generalitat, representa un 31% menys
respecte el 2010. La insuficiència de recursos es fa palesa en l‟abandonament de
les polítiques d‟igualtat, en el finançament als ajuntaments i a les entitats de
defensa dels drets de les dones.
No només afrontem una etapa regressiva per als drets de les dones sinó que ho
fem amb les institucions que mantenen les competències en igualtat de dones i
homes, aliades ideològicament amb els valors que promouen aquesta regressió.
Així, el pressupost de l‟Estat per a la igualtat d‟oportunitats entre dones i homes ha
arribat a perdre el 61% dels seus fons en una dècada.
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La pèrdua de legitimitat que han patit les polítiques d‟igualtat, fruit de les
concepcions neomasclistes que han impulsat els governs de dretes per retallar-les,
impacten sobre els drets humans de les dones.
Denunciem la supressió dels articles de la llei 17/2015 per la igualtat entre dones i
homes, 33, 36, 39, 40 i 44 per part del tribunal constitucional entre d‟altres
qüestions, suposen prevenció d‟assetjament sexuals a les empreses, els plans
d‟igualtat en les empreses de menys de 250 treballadors i treballadores, els
responsables sindicals d‟igualtat i garantir la presencia de les dones en la
negociació col•lectiva així com les mesures de prevenció de riscos laborals davant
l‟exposició de risc per la fertilitat, l‟embaràs i la lactància i l‟atur son només alguns
exemples de la desigualtat en que es desenvolupa la seva activitat quotidiana, amb
dificultats creixents per afrontar amb dignitat les seves necessitats més elementals.
Tot plegat incrementa les desigualtats socials i també les desigualtats entre homes i
dones, reduint els seus drets.
Les polítiques conservadores que s‟estan imposant pretenen que les dones tornin a
assumir els rols tradicionals. Amb l‟excusa de la crisis, es busca que surtin del
mercat laboral, on les seves condicions són cada vegada més precàries, i que
retornin a la llar, perquè de nou se‟ls atorga en exclusiva la cura de la família, de
petits, grans i dependents, fent que dones substitueixin la desmantellada funció
social de l‟Estat.
La precarietat es viu a les llars dels nostres carrers. Els indicadors d‟igualtat de
gènere constaten la feminització de la pobresa, que colpeja de manera més severa
les dones amb fills a càrrec que tenen una unitat familiar monomarental. L‟informe
de Save the Children alerta que a Catalunya el 2015 s‟ha produït un increment del
23% dels nens i les nenes en situació de pobresa extrema respecte el 2013. Nens i
nenes que, en bona part, són de nuclis familiars monomarentals. Retallar en igualtat
és empobrir la vida de dones, nenes i nens.
L‟estructura del mercat laboral manté en més alta desocupació i atur les dones. La
precarització dels salaris ha fet incrementar la bretxa salarial entre dones i homes,
que a Catalunya és del 24,8% respecte els salaris masculins (un punt més alta que
a l‟Estat). El sostre de vidre, que dificulta l‟accés de les dones als llocs de direcció,
es manté a Catalunya malgrat l‟increment de les dones titulades. La divisió sexual
dels treballs de cura i domèstics continuen ocupant més temps les dones. Els
permisos de maternitat i paternitat, malgrat l‟últim augment del permís masculí a 30
dies, continua significant un obstacle per a l‟estigmatització de les dones al món
laboral i per la coresponsabilitat en la cura de fills i filles.
Treballar avui no és garantia per poder dur a terme un projecte de vida
emancipador i autodeterminat per a moltes dones. La manca de protecció social en
prestacions econòmiques, beques, ajuts i les baixes pensions estan incrementant la
pobresa. La situació de l‟habitatge i els alts costos que implica l‟accés al lloguer a
gran part del territori català, comporta altes dificultats per mantenir els costos bàsics
de la vida quotidiana.
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No oblidem que les discriminacions i la vulneració dels drets econòmics de les
dones és encara més salvatge quan s‟interseccionen sobre les dones més factors
de vulnerabilitat com la salut, la diversitat funcional, l‟edat, l‟origen o la pertinença a
minories ètniques. No oblidem que no abordar els factors de discriminació de
gènere amb polítiques públiques deixa moltes dones en alternatives de subsistència
que impliquen l‟explotació en l‟àmbit laboral, en el servei domèstic o sexual.
Les polítiques d‟igualtat han estat una llarga reivindicació dels feminismes per
superar les discriminacions que les societats patriarcals i capitalistes produeixen
sobre les dones. Sense polítiques de dones no hi ha equitat de gènere. Sense
equitat de gènere no hi ha justícia social.
El compromís de les institucions públiques amb els drets humans de les dones
només pot expressar-se amb la realització de polítiques per la justícia de gènere.
Els manifestos no canvien realitats. Les realitats es canvien amb polítiques
transformadores i amb pressupostos per desenvolupar-les. La defensa d‟aquestes
polítiques no pot només quedar a mans dels ajuntaments i els feminismes. Les
dones reclamem unes institucions als servei del bé comú i dels nostres drets
humans.
I malgrat tot, les dones són motor de canvi. Avui, a Catalunya i a l‟Estat espanyol
les dones són referència a la configuració d‟espais d‟unitat popular que aspiren a
canviar aquest model de societat i posar les necessitats de les persones per davant
de qualsevol altra consideració, amb noves formes de lluitar i de fer política, més
feminista i antipatriarcal.
Des de Canviem LH també considerem violència i precarietat que es vulgui imposar
a les dones la condició de persones permanentment tutelades, sense capacitat per
a decidir sobre el seu propi cos. Per això reivindiquem el dret a l‟avortament i a la
contracepció lliures i gratuïtes.
Des de Canviem LH cridem a participar a les manifestacions i activitats unitàries
que amb motius del 8 de març tindran lloc arreu de Catalunya.
Lluitem per més Drets, més treball digne, més justícia i més llibertat per a les dones.
Per tot això el Grup Municipal ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al Ple els següents
acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, que incorpora dos acords a petició del Sr.
Francesc J. Belver Valles, portaveu del grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primer amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
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Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-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; amb 4 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 3
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Primer.- Donar suport al següent manifest:
MANIFEST 8 DE
TREBALLADORES

MARÇ,

DIA

INTERNACIONAL

DE

LES

DONES

El 8 de març, es commemora el Dia Internacional de les Dones per tal de
reivindicar i visibilitzar les desigualtats encara vigents entre homes i dones a la
nostra societat i ho commemorem des de l‟internacionalisme de la lluita per
l‟equitat de gènere, la justícia, la pau i no violència i les llibertats de les dones,
denunciant les desigualtats i discriminacions que malauradament encara
perduren.
El 51% de la població de Catalunya, segons dades del padró 2016, són dones.
Per tant, la meitat de la població, ha de poder exercir plenament dels seus drets
de ciutadania en tots els àmbits socials, polítics, econòmics i culturals.
Tot i que amb els últims anys hem avançat molt en una esfera més legal, encara
ens queda camí per recórrer. Cada dia podem constatar com les desigualtats
entre homes i dones segueixen ben presents a la nostra societat:
micromasclismes, bretxa salarial, poca presència de dones en llocs de
responsabilitat social i econòmica, violència masclista...
Els primers mesos del 2017 tenim moltes més raons per commemorar aquest
dia amb lluita i rebel•lia, el masclisme segueix assassinant més que mai a les
dones: això es femenicidi. Cal més mesures per acabar amb aquesta lacra
endèmica amb noves mesures de tot tipus, de protecció, d‟acolliment, d‟ajuda
econòmica i social i també l‟enduriment de les penes. Manifestem la nostra
preocupació i reprovació, perquè una societat on persisteix la violència
masclista no és una societat plenament democràtica.
Les polítiques públiques austericides fan que les dones visquin en pitjors
condicions: la pobresa energètica, els desnonaments, les retallades en drets de
ciutadania com la sanitat, l‟educació i la dependència, o la protecció de les
persones essent especialment vulnerable les dones migrades i les que esperen
refugi. La insuficiència de recursos es fa palesa en l‟abandonament de les
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polítiques d‟igualtat, en el finançament als ajuntaments i a les entitats de
defensa dels drets de les dones.
La precarietat es viu a les llars dels nostres carrers. Els indicadors d‟igualtat de
gènere constaten la feminització de la pobresa, que colpeja de manera més
severa les dones amb fills a càrrec que tenen una unitat familiar monomarental.
L‟informe de Save the Children alerta que a Catalunya el 2015 s‟ha produït un
increment del 23% dels nens i les nenes en situació de pobresa extrema
respecte el 2013. Nens i nenes que, en bona part, són de nuclis familiars
monomarentals. Retallar en igualtat és empobrir la vida de dones, nenes i nens
A Catalunya, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes, engloba dins un marc legal les accions i polítiques que es duen a terme
des de totes les institucions i dota d‟un full de ruta per acabar amb les
desigualtats existents entre homes i dones que permeti la creació d‟un nou marc
de relacions on es fomenti la igualtat d‟oportunitats en totes i cada una de les
esferes de la nostra societat.
Denunciem la supressió dels articles de la llei 17/2015 per la igualtat entre
dones i homes, 33, 36, 39, 40 i 44 per part del tribunal constitucional que, entre
d‟altres qüestions, suposen prevenció d‟assetjament sexuals a les empreses,
els plans d‟igualtat en les empreses de menys de 250 treballadors i
treballadores, els responsables sindicals d‟igualtat i garantir la presencia de les
dones en la negociació col•lectiva, així com les mesures de prevenció de riscos
laborals davant l‟exposició de risc per la fertilitat, l‟embaràs i la lactància i l‟atur,
son només alguns exemples de la desigualtat en que es desenvolupa la seva
activitat quotidiana, amb dificultats creixents per afrontar amb dignitat les seves
necessitats més elementals. Tot plegat incrementa les desigualtats socials i
també les desigualtats entre homes i dones, reduint els seus drets.
Les polítiques conservadores que s‟estan imposant pretenen que les dones
tornin a assumir els rols tradicionals. Amb l‟excusa de la crisis, es busca que
surtin del mercat laboral, on les seves condicions són cada vegada més
precàries, i que retornin a la llar, perquè de nou se‟ls atorga en exclusiva la cura
de la família, de petits, grans i dependents, fent que dones substitueixin la
desmantellada funció social de l‟Estat.
L‟estructura del mercat laboral manté en més alta desocupació i atur les dones.
La precarització dels salaris ha fet incrementar la bretxa salarial entre dones i
homes. El sostre de vidre, que dificulta l‟accés de les dones als llocs de direcció,
es manté malgrat l‟increment de les dones titulades. La divisió sexual dels
treballs de cura i domèstics continuen ocupant més temps les dones. Els
permisos de maternitat i paternitat, malgrat l‟últim augment del permís masculí a
30 dies, continua significant un obstacle per a l‟estigmatització de les dones al
món laboral i per la coresponsabilitat en la cura de fills i filles.
Treballar avui no és garantia per poder dur a terme un projecte de vida
emancipador i autodeterminat per a moltes dones. La manca de protecció social
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en prestacions econòmiques, beques, ajuts i les baixes pensions estan
incrementant la pobresa. La situació de l‟habitatge i els alts costos que implica
l‟accés al lloguer comporta altes dificultats per mantenir els costos bàsics de la
vida quotidiana.
No oblidem que les discriminacions i la vulneració dels drets econòmics de les
dones és encara més salvatge quan s‟interseccionen sobre les dones més
factors de vulnerabilitat com la salut, la diversitat funcional, l‟edat, l‟origen o la
pertinença a minories ètniques. No oblidem que no abordar els factors de
discriminació de gènere amb polítiques públiques deixa moltes dones en
alternatives de subsistència que impliquen l‟explotació en l‟àmbit laboral, en el
servei domèstic o sexual.
Les polítiques d‟igualtat han estat una llarga reivindicació per superar les
discriminacions que les societats patriarcals produeixen sobre les dones. Sense
polítiques de dones no hi ha equitat de gènere. Sense equitat de gènere no hi
ha justícia social.
El compromís de les institucions públiques amb els drets humans de les dones
només pot expressar-se amb la realització de polítiques per la justícia de
gènere. Els manifestos no canvien realitats. Les realitats es canvien amb
polítiques transformadores i amb pressupostos per desenvolupar-les.
Cridem a participar a les manifestacions i activitats unitàries que amb motius del
8 de març tindran lloc arreu de Catalunya.
Lluitem per més Drets, més treball digne, més justícia i més llibertat per a les
dones.
b) S’aprova per unanimitat l’acord Segon, que literalment diu:
Segon.- Instar la Generalitat de Catalunya a recuperar el pressupost per a les
polítiques de dones i incrementar-ne anualment les dotacions per fer front als
efectes negatius que la regressió i el desmantellament de les polítiques
d‟igualtat han produït sobre les dones.
c) S’aprova per unanimitat l’acord Tercer, que literalment diu:
Tercer.- Instar l‟Estat i la ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat a
recuperar el pressupost per a les polítiques de dones i garantir-ne el
finançament a les administracions. A complir i fer complir les recomanacions
d‟obligat compliment del Comitè CEDAW de Nacions Unides i impulsar els
mecanismes per fer front prioritàriament a les mesures per a la protecció social,
els serveis públics i la lluita contra el sexisme i les violències masclistes que li
reclamen aquestes recomanacions.
d) Ha estat aprovat l’acord Quart amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
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Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, 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; amb 4 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 3
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Quart.- Manifestar el nostre desacord amb la supressió dels articles de la llei
17/2015 per la igualtat entre dones i homes, 33, 36, 39, 40 i 44 per part del
tribunal constitucional.
e) S’aprova per unanimitat l’acord Cinquè, que literalment diu:
Cinquè.- Defensar les polítiques d‟igualtat des d‟una perspectiva de drets de les
dones que actuen prioritàriament sobre els factors de discriminació i de combat
del masclisme i les seves violències.
f)

S’aprova per unanimitat l’acord Sisè, que literalment diu:
Sisè.- Instar al personal de l‟Ajuntament, empreses municipals i ens
dependents, i en conseqüència pactar amb els seus representants sindicals, la
realització d‟una aturada entre les 12 i les 12.30 hores del dia 8 de març de
2017 amb motiu de la Vaga de Dones i a participar de la concentració
reivindicativa que a la mateixa hora es durà a terme a la plaça de l‟Ajuntament.

g) S’aprova per unanimitat l’acord Setè, que literalment diu:
Setè.- Estendre aquests acords a les entitats sindicals, empresarials i de
comerciants del municipi, animant-les a sumar-se a aquesta iniciativa i sol·licitar
la seva col·laboració difonent i participant en la mateixa.
h) S’aprova per unanimitat l’acord Vuitè, que literalment diu:
Vuitè.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i Diputades, al
Consell Nacional de Dones de Catalunya, l'Institut Català de les Dones, a la
Direcció General d‟Igualtat, a la Diputació de Barcelona i a les entitats de dones
de l‟Hospitalet de Llobregat.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
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APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
MOCIÓ 44.- PER L’OBLIGAT COMPLIMENT DELS ACORDS DE LES
MOCIONS PRESENTADES I APROVADES PEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que les mocions són un instrument polític fonamental mitjançant el qual els
regidors i regidores dels grups polítics amb representació a l‟Ajuntament fem servir
per a elevar propostes ciutadanes i polítiques, sotmetre-les al seu debat i
aconseguir, l‟aprovació el Ple i la seva execució.
Atès que el Ple municipal és la màxima expressió de la diversitat d‟opcions i idees
que existeixen en democràcia i té un paper polític representatiu molt important, és
fonamental, que les decisions plenàries es portin a terme i no es converteixin en
una mera declaració política sense transcendència ni eficàcia per falta de voluntat
de l‟Equip de Govern. No poden quedar-se en una declaració d‟intencions davant
de la ciutadania.
Atès que quan es presenten mocions es pretén assegurar el compliment dels
acords adoptats i dotar de la major transparència i publicitat possible a les mocions
aprovades en el Ple. Lamentablement pot donar-se el cas que les mesures
adoptades finalment no siguin totalment fidels a l‟esperit de la moció o als objectius
que es perseguia en presentar-les.
Atès que existeixen acords que no s‟han dut a terme o la seva aplicació s‟ha
perllongat en el temps fora dels acords aprovats. Especialment acords de mocions
dels Grups Municipals de l‟oposició que resulten incòmodes a l‟equip de Govern
però que són de directa competència municipal i afavoreixen al conjunt de veïns i
veïnes de la ciutat.
Atès que per garantir l‟execució dels acords de les mocions s‟han d‟incorporar no
només el compromís adquirit per tots els grups municipals davant la ciutadania sinó
també mesures concretes: termini i pressupost, per fer-los efectius.
Atès que el Grup Municipal ICV-EUIA-PIRATES-E pot detallar, entre d‟altres, alguns
exemples d‟incompliment i negativa d‟execució per part l‟equip de govern:
• Endarreriments i avanç excessivament lent de la moció conjunta per la
reformulació dels Mitjans de comunicació locals de L‟Hospitalet aprovada al ple del
27 d‟octubre de 2015.
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• Moció del 27 d‟octubre de 2015 pel foment de l‟ús de la bicicleta on no es
van acceptar les esmenes del grup del PSC.
• Moció conjunta del 24 d‟abril de 2016 per l‟ampliació d‟horari del servei de
biblioteques i aules d‟estudi que el mateix equip de govern va votar a favor, es van
mantenir reunions per impulsar-la i la regidoria de cultura va decidir no executar els
acords.
• Moció del 27 de setembre de 2016 per l‟impuls de circuits esportius a l‟aire
lliure aprovada per unanimitat i de la que no es tenen notícies de la seva execució
• Moció aprovada el 22 de novembre de 2016 per l‟ampliació de la xarxa
d‟habitatge públic de lloguer social de la qual no es té constància d‟inclusió de
partida econòmica de 800.000€ en el pressupost de l‟any 2017 per adquisició de
pisos destinats a l‟ampliació de la xarxa d‟habitatge públic, ni es tenen notícies de
l‟estat dels acords.
Atès que les mocions haurien d‟ésser veritables actes administratius vinculants i
dotats dels mitjans per a la seva execució i no simples declaracions d‟intencionalitat
política.
Per tot això el Grup Municipal ICV-EUIA- PIRATES proposa al Ple els següents
acords:
PRIMER.- Instar, per respecte a la democràcia i diversitat del consistori, a l‟equip de
govern a que es pronuncií expressament sobre la voluntat d‟executar les propostes
d‟actuacions derivades de les mocions aprovades als diferents plens municipals.
SEGON.- Instar a l‟equip de govern a que faci partícip i que hi hagi diàleg
permanent amb els grups proposants per la correcta execució dels acords aprovats
i la correcta adequació a l‟esperit de la moció.
TERCER.- Instar a l‟òrgan competent del govern per a que, des de l‟aplicació de
Rendició de comptes de les mocions aprovades, habiliti un sistema de comunicació
immediat als Grups Municipals proponents, de les actualitzacions incloses en el
seguiment de les esmentades mocions.
QUART.- Donar trasllat a la Federació d‟Associacions de Veïns, Consells de
Districte i Centrals sindicals de L‟Hospitalet.
PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 45, 46 i 47, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs té la paraula el Partit Popular.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Bueno, como veo que la hora que es, casi tengo un cuarto de hora, para
debatir las mociones, seré breve.
En principio la… ah, perdón, sí. Cierto.

SRA. ALCALDESSA
Sí. El Sr. García tenía una enmienda in voce.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Si me lo permiten, antes de proceder obviamente al debate, es perceptivo que se
propongan las enmiendas in voce, con lo cual nosotros en la moción número 44, no,
perdón, en la 47, perdón, moción para mejorar las instalaciones del club de
petanca, proponemos lo siguiente: en el primer capítulo, primer punto: “instamos al
Ayuntamiento de Hospitalet para que estudie la realización de un proyecto
consensuado con el club de petanca Hospitalet Centre y los vecinos de la zona,
debidamente informados para la mejora de las instalaciones y el entorno de la
petanca situada en las calles Álvarez de Castro, véase pista, papeleras, iluminación
y local social”. Aquí está el punto original y el qué queremos enmendar in voce.
Transaccionar. Se lo paso a la Sra. Secretaria.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs hauria de fer la presentació i posicionar-se respecte a l‟esmena in
voce. Sr. García, pot apagar el micro.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Acepto la enmienda, por tanto la incorporamos al redactado y el punto de
acuerdo de la moción.
Respecto a la 45, como se ha dicho antes, pues la dejamos sobre la mesa, con el
propósito de mejorarla.
La 46, que habla precisamente de la atención a las personas sin hogar, y para
facilitar el acceso a una vivienda, y también realmente para facilitar la reinserción
social de estas personas, porqué hace mucho tiempo ya que, por desgracia no solo
en España sino en toda Europa, vivimos este problema que ha ido en aumento. Es
una preocupación existente en todos los estados de la Unión Europea, por eso el
Gobierno de España, ya el 6 de noviembre del 2005, aprobó una estrategia
nacional para integrar a las personas sin hogar. Fruto de esta estrategia, era
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trabajar con otras medidas alternativas y planes alternativos a los que se había
estado trabajando hasta ese momento, para reducir el número de personas sin
hogar en nuestro país. En España, en ciudades como Madrid, Zaragoza o
Barcelona, las personas sin hogar que están pernoctando en la calle constituyen el
40 o el 50 % de las personas sin hogar en cada localidad. Muchas de ellas es cierto
que incluso es difícil llevarlas a centros o no quieren, pero no obstante sigue siendo
un número muy elevado.
En comunidades como la de Madrid, o en las ciudades como Barcelona, se han
implantado de manera progresiva nuevos modelos de intervención, que están
coexistiendo con los tradicionales para la reinserción de estas personas, y no solo
para establecerles un local o un hogar provisional, sino para una reinserción total en
la sociedad. El perfil mayoritario de estas personas que duermen en la calle suele
ser personas con problemas socioeconómicos, sociolaborales o problemas de
alcoholismo. Ello significa que más de un 50 % de las personas sin hogar lo sufren
por situaciones de variables socioeconómicas o sociolaborales.
Los servicios sociales pensamos que deben trabajar de una manera coordinada, y
aunar esfuerzos desarrollando proyectos conjuntos con el resto de entidades del
tercer sector. Los presupuestos que tenemos actualmente en los ayuntamientos, las
competencias que hay que son pocas, hacen necesaria una coordinación de todos
los fondos de que se dispone. Nosotros no pedimos mayor presupuesto al
ayuntamiento, sobre todo lo que estamos pidiendo es mayor coordinación.
De todos estos esfuerzos y un planteamiento para poder participar y poder generar
un debate en el actual modelo, un debate en el qué se integre, no solo a los
partidos políticos, sino a todas las entidades del tercer sector para buscar y
garantizar un éxito en la integración. Para buscar mejores criterios de seguimiento
en la prestación de ayudas y seguimiento de los programas y para coordinar, a
través de un sistema, todos los proyectos del tercer sector, de manera que sean los
más útiles para la ciudad en ese momento, y aunar sinergias. Eso es lo que
estamos proponiendo principalmente en esta moción.
En la segunda el redactado es bastante evidente, y lo qué solicitamos, también. De
hecho tenemos aquí más de 300 firmas de vecinos de la zona y ciudadanos de
l‟Hospitalet que consideran que la instalación de la petanca del Centre es impropia,
es impropia de una ciudad como la nuestra.
Mirando, visitando y revisando el resto de instalaciones de petanca de la ciudad,
vemos que todas mantienen una calidad media aceptable y un estado óptimo, no es
así con esta. Está además situada justo en una entrada de la ciudad, en una zona
bastante visible, y donde muestra efectos claros de deterioro, efectos claros de
dejadez, efectos claros de necesidad de una reforma inminente.
Estas pistas de petanca no guardan relación con la calidad del resto de
instalaciones, como he dicho antes. Tenemos que mejorar el alumbrado, el
mantenimiento de los exteriores. Tenemos que cambiar las maderas rotas y
podridas que bordean toda la pista. No tienen suficientes vallas de separación.
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Genera inseguridad para, tanto las personas que transitan por allí, como para algún
vehículo. Queremos aprovechar la remodelación y reordenación de la zona para
que se lleve a cabo esta obra.
Muchas gracias.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí. Respecto a la moción para reforzar la red de atención a las personas sin hogar y
facilitarles el acceso a la vivienda, es curioso que el Partido Popular presente una
moción en este sentido. Yo, leyendo los acuerdos y leyendo también un poco la
parte expositiva, le doy la bienvenida al derecho a la vivienda.
Al final ustedes hablan, hacen referencia a este colectivo, a un colectivo al que
además no hacen referencia porqué también hay personas que tienen este estilo de
vida de forma voluntaria, y también hay que respetarlo. Y hacen referencia a un
derecho que es un derecho de los sin techo, y de cualquier otro ciudadano del
Estado. Podemos entrar en muchísimos colectivos que tienen otras alternativas de
vida, en este caso.
Me parece sorprendente que solo haga referencia al Ayuntamiento, como único
garante de este derecho, cuando yo creo que además el Partido Popular tiene una
deuda histórica con este tema, y hacen referencia a la red madrileña de lucha
contra la pobreza y la exclusión social, una red que, amiga, amiga, de Ana Botella
en Madrid, me parece que no era.
Entonces, un poco por la propia incoherencia, y porqué creo que también viniendo
de donde viene, estaría bien que se propusiera algo más desde el Gobierno estatal,
la votaré en contra.
La moción para mejorar la instalación del club de petanca, a favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Petanca a favor. L‟altra en contra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres des del nostre grup municipal ens abstindrem en les dues.
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En la primera, per reforçar la xarxa d‟atenció a persones sense llar, bé, no podem
donar un vot favorable a aquesta moció perquè sincerament ens sembla una
proposta totalment deslligada de les causes estructurals de la pobresa, també a la
nostra ciutat.
No és possible entendre l‟actual situació de la precarietat, pobresa i exclusió social
sense parlar de les reformes del mercat laboral, signades per PP i PSOE, sense
parlar també de l‟article 135 de la Constitució, que obliga a posar per davant el
pagament del deute per sobre de possibles partides socials, signat i acordat també
pels mateixos actors, sense parlar de la fiscalitat al servei de les grans
empreses. Tampoc, sense parlar de que PP i Ciutadans han votat recentment a Les
Corts en contra de la derogació de la LARSAL, com es deia fa una estona, llei
responsable en part de l‟insuficient finançament municipal i de l‟impuls de la
privatització als ens locals.
Sembla una broma, ens sembla una broma de mal gust que el partit responsable de
llançar al carrer a molta gent durant els últims anys, ara demani cobertura social,
després de ser el responsable de les retallades des de l‟Estat que esprem a la resta
de les administracions.
Aquesta abstenció, no obstant, també es una crida a abordar, amb tota la seriositat
que el tema requereix, la pobresa a l‟Hospitalet, i la seva radiografia per trobar-ne
les solucions adients. No podem parlar de pobresa sense remarcar les desigualtats,
per exemple, nord/sud als barris de la ciutat, sense posar l‟accent sobre les
treballadores pobres, que no poden accedir als serveis socials donada la seva
feina, però a qui el sou no els hi dóna per fer front, tampoc, a les despeses mínimes
de la seva vida.
Fa unes setmanes, aquest grup municipal vam visitar el centre d‟estada limitada Els
Alps. Allà les seves responsables ens van confirmar la demanda continuada del
99% durant tot l‟any, per a les 31 places fixes existents al centre. També van
assegurar que a la ciutat només hi havia al voltant d‟una desena de persones sense
sostre. Una desena de persones que viuen al carrer.
Ens sembla una xifra que invisibilitza segurament la realitat de qui viu a naus
abandonades, la realitat de qui busca sostre on sigui, la realitat de qui ocupa com a
recurs de supervivència, o no te accés a aigua, llum o la resta de subministraments
bàsics. En aquests col·lectius existeixen problemes severs de pobresa, i caldria
atendre-les des d‟un pla integral que, primer de tot, reconegui la seva existència.
I la següent, si la primera el plantejament era bastant surrealista, la següent ens
provoca una alerta, així com a primera impressió, sobretot tenint en compte com
s‟ha gestionat el procés de remodelació de les pistes de petanca al barri Gran via
Sud.
I com a mínim, hem de dir que la proposta també ens abstindrem. Tot i l‟intent des
de Ciutadans d‟introduir aquest acord, aquesta part en el primer acord que suavitza
una mica la proposta, hem de dir que la proposta ens posa en situació d‟alerta, no
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creiem que sigui una prioritat per a la ciutat ni pel barri, la remodelació de les pistes
de petanca del barri del Centre. Per tant ens abstindrem.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, en quant a la moció per reforçar la xarxa d‟atenció a les persones sense llar
facilitant-los l‟accés a l‟habitatge, ens abstindrem. Entenem que hi ha una fórmula
potser quan parlem d‟això de la gent sense sostre, crec que hauríem de tractar
coses que abastin a tota la gent, no només específicament el què estan
manifestant.
Després també ens sorprèn molt que aquelles persones que van fent certes coses,
com estar a favor de la LARSAL, provocar que certes coses que costen diners per a
la ciutat, pressupostàriament ens limiten per fer certes coses i aquí d‟una manera
tan fàcil, mentre estan tallant tantes coses, doncs facin aquestes presentacions de
mocions. O sigui per un costat tallen i retallen lleis i per altre costat fan això.
Creiem que és una moció que no correspon al partit que la presenta amb la seva
actitud de govern a nivell estatal, respecte del que vol aplicar a les comunitats
autònomes, o en aquest cas únicament i exclusiva, carregar aquesta situació sobre
la ciutat de Hospitalet. Jo penso que tots aquests temes de l‟habitatge han de ser
una acció conjunta de totes les institucions, no només d‟una, no poden haver-hi
plans només per a una ciutat i que tots siguin diferents. Hem de fer una acció que
serveixi per a tothom i per tant ens abstenim.
I en quant a la moció pel tema de la petanca, doncs és més fàcil votar-la a favor. En
aquest cas agraïm la col·laboració del grup de Ciutadans amb la afegitó que ha fet,
amb aquesta esmena in voce, perquè jo crec que és evident que aquesta
remodelació ha d‟anar en conseqüència amb l‟entorn dels veïns i veïnes de la zona
del carrer Álvarez de Castro.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Moltes gràcies. Sobre la moció 46 per reforçar la xarxa d‟atenció a les persones
sense llar i facilitar-los l‟accés a l‟habitatge, nosaltres ens abstindrem. I ens
abstindrem bàsicament perquè ens sorprèn que el Partit del Govern, que ha
impulsat durant els últims anys polítiques que han fet fora de casa seva doncs a la
gent, presenti aquesta moció.
Perquè caldria recordar al Partit Popular qui ha sigut el causant de la bombolla
immobiliària, que va causar doncs les polítiques de que molta gent perdés la seva
casa, la liberalització del sòl. Vostès s‟han negat a la dació en pagament, una de les
qüestions que ha provocat també que moltes persones sense recursos econòmics
hagin hagut d‟abandonar les seves cases. Vostès han salvat amb diner públic els
bancs en lloc de salvar les persones, i vostès també han condemnat a la precarietat
laboral i a la misèria a milers de persones amb les reformes laborals.
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Per tant és contradictori que vostès, que han fet des del govern tot allò contrari,
presentin avui, aquí, una moció per garantir el dret a l‟habitatge. Jo els hi demanaria
que vostès que tenen totes les eines, tots els recursos econòmics d‟un estat, doncs
canviïn aquestes polítiques, garanteixin el dret a l‟habitatge, combatin la pobresa i
l‟exclusió social, i no portin mocions de maquillatge com la que presenten
actualment.
I referent a la moció 47, el nostre grup municipal votarà a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecto a la moción 46, sinceramente usted está aquí, con esta moción
explica una situación que es consecuencia de una serie de políticas en general,
como estaban diciendo los compañeros de Consistorio. Seguramente habría que
derogar las reformas laborales que han provocado destrucción de empleo, y han
dejado a muchísima gente en la precariedad más absoluta o, como bien se decía,
todo el tema del desalojo de las personas de sus viviendas que las ha dejado sin
techo, o condenadas a tener que darle una patada a una puerta y meterse de
ocupa.
Estas son las consecuencias, y luego el último camino es ya irse a la calle
directamente. A lo mejor habría que promover una renta de garantía ciudadana,
otra serie de mesures, y nosotros nos vamos a abstener porqué sinceramente esta
moción no corresponde, y yo lo que sí... igual que usted me instaba a que hablara
con nuestro grupo en el Congreso de los Diputados, nosotros también
consideramos que todas las aportaciones que se están haciendo aquí desde los
grupos municipales, también las traslade al grupo del Congreso del Partido Popular,
que puede gobernar además.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Sobre la moció 47, subscrivim l‟esmena “in voce” que ha fet Ciutadans. Creiem
que és un debat trobat i no menor sobre el conjunt d‟usos de l‟espai públic. Ja
sabem que tenim una ciutat prou densa i que, com sabem i hem tingut altres
experiències, aquesta situació de densitat, de compartir l‟espai públic de manera o
de ser més de població amb interessos diferents, porta moltes vegades a certs
conflictes.
Tot i això, creiem que en aquest cas, la situació pot ser diferent que en altres
ocasions, tot i que el debat és necessari sobre aquest tipus d‟espais. El què és cert
és que el Club Petanca de L‟Hospitalet Centre porta una activitat, una pràctica
socioesportiva des de fa temps, i és un element que per a nosaltres que reculli un
element de dignitat, per dir-ho així, de l‟espai en el que estan fent la seva activitat,
que hi ha mancances òbvies i dèficits físics per aquella zona. Ho han fet saber
diverses vegades al nostre grup també.
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Per tant creiem que seria un element positiu que s‟atengués diverses qüestions de
millora de les instal·lacions del club Petanca de l‟Hospitalet Centre. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. Bueno, la moción 47 obviamente nosotros entendemos que es una
moción que mejora la calidad de las instalaciones del barrio, el entorno incluso y es
bueno. Normalmente estas instalaciones ya no son solo utilizadas por gente mayor,
sino también hay gente joven que se acerca y juega y demás, y todo lo que sea
mejorar nuestras instalaciones siempre es bueno, y que sea sostenible obviamente.
Cuando criticamos que se quieren hacer grandes cuestiones, es por qué
entendemos que luego el mantenimiento de estos grandes estadios y tal es muy
caro, es muy complicado y a veces cuando no se… a nuestro entender y eso no
quiere decir que no haya otra forma de verlo, y por eso siempre hacemos alusión al
campo que al Sr. Cristian le molesta ¿no? y entiendo que le moleste, porqué él
tiene un proyecto que le ilusiona, que cree que es bueno y entiendo que le pueda
molestar nuestro punto de vista, pero en estas cuestiones, por ejemplo, de lo que
es la atención a los barrios en cuanto a las instalaciones que hay, creemos que
estar ahí y cada día mejorarlas si se puede, y hacerlas obviamente sostenibles. Lo
que no compartimos son los grandes historias donde luego es imposible y no son
sostenibles porqué sí es verdad que tienen un coste altísimo, y esto si se puede
hacer con relativamente poco dinero, aunque muchos pocos hacen un mucho.
Pero en cualquier caso estamos de acuerdo por qué creo que mejora el barrio y la
calidad de las instalaciones que tenemos en los barrios, que está bien que no estén
todas en el mismo sitio sino que las… sobre todo las personas mayores tengan a
tiro de piedra, como se suele decir, tengan una instalación ahí para hacer sociedad
también, que bueno va.
En cambio, la otra moción, mire es que nosotros vamos a votar a favor, ¿saben por
qué? Porqué al final votar en contra, y me parece muy bien lo que opine cada
grupo, y no quiero que esto se vea como un sermón, sino que entendemos que
cuando hay un grupo que ha hecho cosas mal o que entendemos que no abunda
en las políticas que a nosotros nos gustaría que abundara, cuando parece ser que
eso en cuanto a... bueno, se le echa en cara recortes, que toda es culpa de ellos y
tal, pues es posible que tengan ustedes razón en algunas cuestiones.
Pero oiga, yo no voy a votar en contra de una moción que lo que propone es
mejorar la vida de la gente, de las personas que están sin techo. Y me da igual que
la ponga el PP, que la ponga quien quiera, nosotros entendemos, y eso no quiere
decir que los demás no puedan verlo de otra manera, que no podemos castigar al
PP en una moción que entendemos, por qué al final estamos castigando a los que
se pueden aprovechar de eso, y es una moción con carácter, con contenido social
importante.
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Es cierto que hay algunas cosas que reprochar, bastantes, pero no es menos cierto
que en este momento oye, bienvenidos al club de los que queremos mejorar la
calidad de vida, que hay muchas formas de verlo como se mejora. Ellos tienen una
forma de verlo que no compartimos seguramente, pero no vamos a votar
sinceramente, porqué sería incoherente, algo que entendemos, y yo he leído la
moción y lo que pide pues es razonable, tiene un componente social importante, los
sin techo, esta gente que está desamparada, pero hombre que se tengan en cuenta
y se intenten hacer políticas desde el propio Ayuntamiento para poder ayudarles,
pues hombre, por el hecho de que las proponga el PP me parece que no se debe
de votar en contra.
En cualquier caso, como no puede ser de otra manera, respetar todas las ideas,
pero nosotros votaremos a favor por qué entendemos que quiere mejorar la vida de
gente que lo tiene muy complicado, y que se puede hacer, se puede hacer en la
medida, y además lo dice, aquí tampoco está conminando y diciendo gástense
ustedes tanto, sino que se analice, que se vea, que se abunde en políticas de gente
que si nosotros estuviéramos en su piel, seguramente nos gustaría que desde este
Ayuntamiento también por lo menos se tuviera en cuenta eso.
Por tanto votaremos a favor, por mucho que la haya puesto el PP. Porqué supongo
que dentro del PP también habrá gente con conciencia social, hombre. No nos la
arroguemos toda nosotros, y en este momento esta moción va en esa dirección.
Por tanto la vamos a apoyar. Y es verdad que el PP ha hecho muchas cosas que
no compartimos, pero no podemos pasar factura cuando se está haciendo algo que
yo entiendo que tiene un contenido social importante. Muchas gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Bé. Gràcies alcaldessa. Intentaré amb la major brevetat que pugui, posicionar el
nostre grup.
Sr. Martín, bueno, no abundaré en la idea de, en fin, de los recortes que se han
producido en infinidad de ámbitos sociales. Bueno, podría ser un argumento, pero
yo creo que hay otros de mucho mayor calado para rechazar la moción que nos
traen.
Por supuesto que el título pues, en fin, quien no va a estar de acuerdo con el título
que nos plantean, pero también es verdad que la literalidad de la moción no acaba
de encajar con lo que usted nos acaba de trasladar. De la literalidad de la moción sí
que parecería fácilmente deducible que hay que hacer algún tipo de inversión, o
gasto, pero en cualquier caso, aquello con argumentos ya más del terreno, por así
decirlo.
Entendemos que no es aceptable del todo, el establecer la necesidad de incorporar
un nuevo modelo de atención sin tener en cuenta, ni valorar, lo que ya existe. Lo
que ya existe, es verdad que ustedes hacen referencia en algún punto de la
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moción, pero permítanme también que aproveche la moción para hacer alguna
referencia.
El centre d‟estada limitada Els Alps es un servicio que supone un coste en torno al
millón dos cientos mil euros anuales. Que en el año 2016 pasaron, o se produjeron
más de 13.000 pernoctaciones. Deducir que todas las personas, o todas esas
13.000 pernoctaciones, tengan necesariamente que ver con el fenómeno del
“sensellarisme” o del “sin hogar”, es precipitado, es decir, ahí se producen realojos
por multitud de situaciones. Evidentemente hay una vulnerabilidad residencial en
una parte muy importante, pero también hay situaciones de incendio, o de
acontecimientos imprevistos en los domicilios.
Pero bueno, más argumentos. No tenemos en cuenta el ámbito competencial de la
materia, es decir, el plantear esto en Cataluña, es obviar que quien tiene la
competencia en el ámbito de las políticas sociales es la Generalitat. Como así
también ocurre en el ámbito de la vivienda, aunque probablemente sería más
importante la otra.
Los servicios sociales son un sistema público igual que lo son el sistema de salud y
el de educación, y la ley de servicios sociales atribuye a los entes locales la
competencia de los servicios sociales básicos, así como la gestión, por delegación,
de los servicios sociales especializados, y así mismo establece la participación del
Gobierno de la Generalitat en la financiación de los mismos. Pero por delegación.
La cartera de servicios sociales es el instrumento que determinará el conjunto de
prestaciones de servicios y, insisto, es competencia de la Generalitat la normativa,
la planificación estratégica, la programación general, así como la elaboración de la
cartera de servicios sociales, la financiación, inspección, sanción y registro.
Y en cualquier caso, el plan de estrategia nacional integral para personas sin hogar,
al que ustedes hacen referencia en la moción, no incorpora presupuesto específico
para el desarrollo de la estrategia, y en cualquier caso, pues, es un elemento que
evidentemente consideramos fundamental para su implementación. No obstante,
este es un ámbito en el que nuestra área está permanentemente trabajando.
Probablemente hay situaciones que no todas se dan en la calle, como apuntaba un
concejal, no necesariamente todo lo que… esas personas a las cuales se hacía
referencia, no solo están en la calle literalmente, o en los cajeros, también, lo que
pasa es que lógicamente la detección pues es mucho más compleja en esas otras
situaciones.
Pero es obvio que este es un ámbito de trabajo muy importante. También aparecía
otro fenómeno, que es que no necesariamente la persona suele, o hay personas
que no suelen prestar la voluntariedad suficiente como para acabar de acceder a
otro recurso. En esto, en fin, podríamos abundar mucho. En cualquier caso esto
sería, o los argumentos expresados serían los que entendemos para rechazar la
moción que usted nos plantea.
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SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí. Gracias, alcaldesa. En primer lugar manifestar nuestro voto favorable a la
moción número 47, sobre la mejora de las instalaciones del Club Petanca Hospitalet
Centro. Agradecer el tono de la moción y los comentarios que ha hecho el grupo
proponente, también el reconocimiento del gran nivel de calidad de las instalaciones
de petanca de la ciudad.
Y es verdad que tenemos una asignatura pendiente con estas instalaciones del
Club Petanca Hospitalet Centro. Una asignatura pendiente que acordamos de
alguna manera una hoja de ruta con la anterior junta directiva de la entidad, y que
hoy precisamente, le digo por qué ya estamos trabajando en el tema, hemos
renovado ese compromiso de trabajo con la actual junta directiva, de tal manera
que en pocas semanas podremos concretar alguna propuesta.
Evidentemente nos parece muy bien que en todo este proceso se tenga que tener
en cuenta el sentir colectivo de los vecinos de la zona. El regidor del distrito ha
estado también en la reunión, con lo cual a través del distrito trabajaremos esa
expansión a través de los vecinos de la zona. No creo que tenga que ser muy
complicado, hasta el día de hoy esas instalaciones no han generado ningún tipo de
problema. No sé porqué lo tendrían que generar a partir de hoy, si encima se van a
mejorar, con lo cual si hasta día de hoy no ha habido problema, no debería haber
ninguna problemática con los vecinos del entorno, al contrario, tanto más cuando la
mayoría de usuarios de esas pistas son vecinos del entorno, con lo cual creo que
es bastante fácil hacer coincidir los intereses de unos y otros, por tanto votaremos a
favor.
Y Sr. García, a mi no me molesta que ustedes estén en contra de un proyecto del
Gobierno. Oiga, si ustedes quieren mantenerse en su posición, que yo considero
equivocada, pues está en todo su derecho de hacerlo. Usted explíquelo, explíquelo
a los ciudadanos, yo también lo explicaré, explicaré lo que vamos a hacer y cómo lo
vamos a hacer, a los ciudadanos, especialmente a los usuarios de esas
instalaciones, y al final el pueblo, que es soberano, pues decida quien ha acertado
en su gestión o quién no. Ese es el quid. A partir de ahí ustedes pueden mantener
la posición que consideren.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Ja està. Perfecte. Pasamos a Esquerra Republicana de... ah no. Han
quedat aprovades. Com ha quedat? La primera no ha quedat aprovada.

SRA. SECRETÀRIA
Moció 46 ha quedat rebutjada per 13 vots en contra, 7 a favor i 7 abstencions.
I la 47 aprovada per 26 a favor i una abstenció amb l‟esmena de Ciutadans.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per tant quedaria rebutjada la 46 i aprovada la 47. Passem a les
d‟Esquerra Republicana de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 45, 46 i 47; adoptantse els següents acords:

MOCIÓ 45.- PARA QUÉ SE TOMEN LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA
LIMPIAR LOS GRAFITIS DE LA CIUDAD.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

MOCIÓ 46.- PARA REFORZAR LA RED DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS
SIN HOGAR Y FACILITARLES EL ACCESO A LA VIVIENDA.
Ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 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 7 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; 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 47.- PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES DEL CLUB PENTANCA
L’HOSPITALET CENTRE.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” ja incorporada a l‟acord PRIMER de la seva part dispositiva, a petició del Sr.
Miguel García Valle, portaveu del grup polític municipal de Ciutadans, i sotmesa a
votació s'aprova amb 26 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
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Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
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:

La Petanca viene de los Juegos de Bolas que se practicaban hace más de 26
siglos, aunque la evolución a lo que ahora conocemos comienza en 1907 en
Francia y tiene una progresión hasta nuestros días. Siendo en la actualidad una
práctica deportiva y popular en nuestra ciudad.
El juego de la Petanca se practica por personas de todas las edades y ofrece un
abanico de capacidades que se convierte en un deporta socializador e integrador
en nuestra ciudad.
Dado que desde el propio Ayuntamiento de L‟Hospitalet siempre se ha apoyado
este deporte y ha dotado de instalaciones a los barrios, fomentado su práctica y
apoyando a las entidades que lo practican.
Considerando que el Ayuntamiento debe velar y garantizar por el buen estado de
todas las instalaciones de la ciudad, cuidando tanto las instalaciones en sí como del
mobiliario urbano que lo envuelve.
Atendiendo a la mayor reivindicación del Club de Petanca L‟Hospitalet Centre,
vecinos del barrio y miembros de otros clubes de la ciudad, para que el barrio del
Centre disponga de unas instalaciones de petanca dignas y adecuadas para la
correcta prática deportiva que al final está a disposición de todos los vecinos.
Visto que las pistas de Petanca del Centre situada en la Calle Álvarez de Castro
S/N se encuentran necesitadas de una serie de actuaciones; véase: mejora del
alumbrado, mantenimiento de los alrededores de las pistas, sustitución de las
maderas rotas o podridas que bordean las pistas, instalación de vallas de
separación y protectoras que eviten la utilización de las pistas como lugar lúdico
para los perros o la salida de bolas fuera de las pistas con el consiguiente riesgo
para los viandantes o incluso vehículos.
Dado que el local social, son dos contenedores de obra que se pusieron en su
momento provisionalmente y, con el paso del tiempo, se encuentran en un mal
estado de salubridad para los que practican este deporte en dichas instalaciones.
Considerando el actual desarrollo urbanístico de la zona, la construcción de
viviendas y la llegada de más vecinos que a buen seguro pueden aumentar la
utilización de estas instalaciones.
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Atendiendo que el plan de urbanización de la zona de LA REMONTA no contempla
una reubicación de las pistas de petanca y, dada la necesidad de preservar el
correcto estado de las instalaciones para la práctica habitual, la correcta limpieza y
salubridad de la zona.
Es por todo ello que el Partido Popular propone al Pleno del Ayuntamiento la
adopción de los siguientes
ACUERDOS:
PRIMERO: Instamos al Ayuntamiento de L‟Hospitalet para que estudie la
realización de un proyecto consensuado con el Club de Petanca L‟Hospitalet Centre
y los vecinos de la zona, debidamente informados, para la mejora de las
instalaciones y el entorno de la petanca, situada en Calle Álvarez de Castro, véase:
Pistas, papelera, iluminación, y local social.
SEGUNDO: Se realice posteriormente la dotación presupuestaria para llevar a cabo
el proyecto para la mejora y adecuación de las instalaciones en el período 20172018.
TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo a las asociaciones de vecinos del
Distrito I, al Consell de Districte I, al Club de Petanca L‟Hospitalet Centre y a la
Asociación de Clubs de Petanca de L‟Hospitalet.
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 48, 49 i 50, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sobre la número 50 hi havia l‟esmena in voce que ha fet el portaveu del
PSC i tu vols fer una altra...

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí. Nosaltres voldríem proposar dos afegitons. Un en el primer acord, quan diu la
creació d‟un carnet jove local, afegir, preferentment en format digital.

SRA. ALCALDESSA
Estem a la 49. Ara la 49.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí. Perdó. A la 49. Sí. Perfecte. La creació d‟un carnet jove local preferentment en
format digital. Aquest seria l‟afegitó perquè considerem bé, després ho podem
explicar, però considerem que és el format més adient.
I en el segon punt, que aquest carnet jove sigui d‟obtenció perquè si fos digital no
s‟hauria d‟emetre sinó que realment s‟hauria de descarregar o obtenir de manera
gratuïta.
Per tant, canviar aquesta frase i aquesta paraula.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Acceptem les esmenes.

SRA. ALCALDESSA
Les dues esmenes a la 49 i 50. D‟acord. Doncs ara ja.
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SRA. SECRETÀRIA
Ho posarem també com a vuitè i novè, o sigui dos abans dels trasllats.

SRA. ALCALDESSA
Abans dels trasllats. Molt bé. Doncs quan vulgui...

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Doncs molt bé. Jo faré les mocions 48 i 49 i el Coque farà la número 50.
Referent a la moció 48 i de manera molt breu, en relació amb les tarifes elèctriques,
hem vist com en els darrers temps estem veient com el rebut de la llum està pujant
de manera preocupant. L‟Estat espanyol és un dels països on els ciutadans i les
ciutadanes paguem més cara la llum. Unes tarifes desorbitades que també estan
afectant a la nostra economia de la petita i mitjana empresa, en la seva
competitivitat.
L‟electricitat és un servei bàsic per a la població, per a les famílies, i també per a
l‟activitat econòmica. Actualment només un 30 % de la factura de la llum està
vinculada al consum. Paguem una llum a preu de país ric quan som un país en crisi,
amb molts pobres. I envers a aquest situació, estem veient que les elèctriques en el
nostre país, estan guanyant milions d‟euros nets.
Per tant, demanem al Ple d‟aquest Ajuntament que insti al Govern de l‟Estat
espanyol a modificar la regularització del mercat elèctric, i també incrementar la
protecció dels sectors vulnerables, augmentant els beneficis i tarifes socials, i
descomptes a les seves factures.
Respecte a la moció 49 per a la creació del carnet jove, és una iniciativa que portem
a aquest Ple a proposta de les joventuts d‟Esquerra Republicana de Catalunya, que
formava part del nostre programa electoral.
A l‟Hospitalet doncs tenim, com es deia abans quan fèiem el debat del pla de
joventut, més de 60.000 joves, i tot i que les activitats que s‟organitzen a la nostra
ciutat, que són moltes, encara han de desplaçar-se a altres ciutats veïnes, per
poder gaudir d‟una àmplia oferta de lleure i oci.
Des del nostre grup municipal creiem que cal continuar donant un impuls a les
polítiques de joventut, i a l‟accés dels joves a la vida cultural, a la vida esportiva i al
lleure. Una de les mesures que creiem que pot ajudar a desenvolupar aquesta
política és el carnet jove. Un carnet jove local que serveixi perquè els joves de la
nostra ciutat puguin tenir descomptes en activitats culturals que es realitzen a
l‟Hospitalet, en activitats esportives, en activitats de lleure i en establiments del petit
comerç de la nostra ciutat.
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I una iniciativa que també pot servir per reactivar i fomentar la vida juvenil a
l‟Hospitalet, i també incentivar el petit comerç de la ciutat i l‟oferta cultural. I aquesta
proposta, que avui aquí presentem com Esquerra Republicana, és una proposta
que també s‟ha presentat en altres municipis, i que ja s‟està desenvolupant, com
són els municipis de Sant Feliu de Llobregat, Parets del Vallès, Cerdanyola o
Ripollet.

Essent les 23:24 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Respecte a la moció amb motiu del dia internacional de les dones, com ja hem vist
abans, la voluntat d‟aquest grup d‟Esquerra Republicana i del grup d‟ICV-EUiAPirates ha estat treballar per una moció conjunta, i intentar fer una declaració
institucional que, com ha quedat abans reflectit, no ha estat possible perquè no
volíem rebaixar, diguem-ne, el repte que tenim davant les situacions que encara
patim a la nostra societat. I com a mostra de la voluntat aquesta, d‟arribar fins l‟últim
moment a un acord, hem inclòs per això, el manifest amb motiu del dia de la dona.
No em reiteraré en el què ja s‟ha comentat abans, a Catalunya s‟han pres mesures i
accions per intentar avançar en aquest aspecte, malgrat que alguns utilitzin l‟excusa
de la competència, més bé d‟incompetència. Per això es recorren, no només la llei
d‟igualtat efectiva entre homes i dones, sinó com hem vist abans en altres mocions,
lleis com la de la pobresa energètica o d‟altres. En comptes d‟avançar a tot l‟Estat,
intenten que a Catalunya ens quedem sense totes les eines que necessitem per a
fer front a aquests problemes. Problemes que no són qualsevol cosa. Tota la
política que s‟emprengui en aquest sentit, mai serà suficient. Ho comprovem cada
setmana amb noves víctimes, i volem que l‟Hospitalet sigui exemple en polítiques i
accions que afavoreixin la desaparició d‟aquestes situacions de discriminació, que
encara pateixen les dones i que patim tots com a societat, i creiem que cal seguir
treballant-hi.
Per això volem que l‟Ajuntament recuperi l‟impuls i el compromís en favor de les
polítiques de dones, posant al dia i actualitzant el pla local de dones, i que s‟impliqui
fermament en la lluita contra tot tipus de discriminacions, que ja s‟està fent, i
continuar treballant en aquesta línea per tal de posar fi al masclisme imperant en la
nostra societat.
Per tant nosaltres, al primer acord, incorporem igual que la moció anterior, el
manifest amb motiu del dia internacional de la dona.
Volem també revisar i reforçar les polítiques municipals, realitzant un nou pla local
de dones que posi l‟accent en la lluita contra les discriminacions que pateixen les
dones.
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Volem garantir la participació de tots els agents implicats en les diferents accions,
així com les entitats de dones, i la ciutadania que així ho desitgi, en l‟elaboració de
les polítiques locals.
Volem actualitzar les polítiques locals, adaptant-les al nou marc legal que estableix
la llei 17/2015 d‟igualtat efectiva d‟homes i dones a l‟Hospitalet.
Volem reforçar els programes de sensibilització i formació que contribueixin a
l‟eliminació de totes les situacions que impedeixen el lliure desenvolupament de les
dones, posant l‟accent, i aquest és un dels reptes, i més alarmants potser als quals
ens enfrontem, posant l‟accent en els joves.
Volem garantir l‟aplicació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les
polítiques municipals que es facin, i volem garantir i augmentar els recursos
necessaris per fer front a les polítiques de dones, a més dels dos punts abans
proposats per incorporar com a esmena in voce. Moltes gràcies.

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

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor de les tres.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de la primera, en relació al mercat de l‟electricitat, tot i considerar
que una moció que es limita a instar al ministerio de Industria y Energía, on fins fa
quatre dies encara hi havia de responsable José Manuel Soria, a que modifiqui de
bona fe la regulació en aquesta matèria, no deixa de ser un brindis al sol, al nostre
entendre i un acte de fe.
Des de la CUP-PA som partidàries d‟anar cap a un model energètic radicalment
diferent a l‟actual, on sembla que les decisions es prenen prioritzant només la
vessant mercantil de l‟energia, per sobre de la condició teòrica de dret bàsic.
La situació de monopoli, de fet, que existeix a l‟Estat espanyol, amb les energies en
mans de grans empreses on acostumen a acabar treballant-hi expolítics del Partit
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Popular, socialista, PNV o inclús CiU, no sembla l‟escenari ideal per donar-hi
solució als problemes que pateix la població, en relació a les necessitats
energètiques.
L‟aposta, creiem, hauria de ser anar cap a un model energètic renovable, just,
eficient i desmercantilitzat, on la producció estigués en mans de la ciutadania, tant a
través d‟empreses públiques, com de cooperatives i petits productors.
Des de l‟àmbit local s‟hauria de treballar per tal que l‟Hospitalet pogués disposar
d‟una xarxa de distribució municipalitzada, amb gestió municipal i/o
cooperativitzada, que limités la seva activitat a donar servei a la ciutadania, i que
reinvertís els beneficis obtinguts en manteniment i millora de les infraestructures.
Ningú s‟hi faria ric, i està clar que cap representant polític que prengués aquesta
iniciativa acabaria a cap consell d‟administració de cap elèctrica, però tindríem,
segurament, un millor servei, a un millor preu.
Som conscients que aquest escenari és, hores d‟ara, un somni llunyà pel qual
treballarem des de la societat civil, construint, consumint i donant suport a les
alternatives, ara ja existents.
Mentrestant, creiem que des dels ajuntaments es pot beneficiar la ciutadania de
diferents maneres, com per exemple, impedint els talls de llum a persones
vulnerables per part de les grans companyies, pressionant aquestes establint
clàusules socials, mediambientals, laborals i ètiques als grans contractes municipals
que normalment se‟ls hi adjudiquen, o valorant l‟opció de cooperatives com Som
Energia, com a proveïdores d‟electricitat per a equipaments municipals, pisos del
necessari parc d‟habitatge social, que avui hem estat discutint, etc.
Vilafranca, Avià o Sant Celoni son exemples de municipis que ja han fet passes, de
debò, cap a un model energètic més sostenible i ètic, més responsable, més
eficient, i més econòmic per a la seva gent.
És per aquí per on considerem que haurien d‟anar les futures mocions que
pretenguin aconseguir millores reals en qüestions d‟accés a l‟energia per a les
nostres veïnes.
Ens abstindrem en la segona, en la 49. La moció, que proposa la creació del carnet
jove local, fa una introducció dient que els joves no gaudeixen de descomptes a les
ofertes culturals amb un carnet propi de ciutat. Proposa la creació d‟un carnet jove
amb descomptes i avantatges que afavoreixin la vida cívica, cultural, esportiva i
comercial a la ciutat. Ja que si no es podria produir un descens de la població
juvenil de l‟Hospitalet. Estem d‟acord. Es proposa, la creació del carnet, que sigui
gratuït, que sigui de format digital, obtenció gratuïta, que els avantatges siguin
significatius i legislats, que es posi en marxa en tres mesos, màxima difusió i
comunicar-ho a les entitats.
Les polítiques d‟oci, al nostre entendre, que promou aquest Ajuntament creiem que
són insuficients pel jovent de la ciutat. Es basen, per a nosaltres, en un model
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consumista i individualista, l‟únic que faria aquest carnet, al nostre entendre, seria
incentivar la participació dels joves en un model de joventut amb el qual no hi estem
d‟acord. La proposta no especifica quins avantatges concrets, ni a on s‟atribuirien
aquests avantatges.
L‟Ajuntament no compta, i aquesta és opinió de joves que participen en col·lectius
de la ciutat, amb molts col·lectius de joves que ja estan oferint un oci de proximitat i
atractiu, fet per i pels joves a la ciutat. Per tant no creiem que sigui la mesura més
adient per fomentar aquesta fugida juvenil de la ciutat, tot i que estem d‟acord amb
la diagnosi que fa. Ens abstindrem.
I votarem a favor de la moció pel dia internacional de la dona treballadora. No
tornarem a reiterar l‟argumentari. Gràcies.
Essent les 23:33 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Votarem a favor de la número 48.
Votarem també a favor de la moció per a la creació del carnet local, que creiem que
és una molt bona iniciativa.
També votarem a favor amb motiu del dia internacional de les dones, i donem per
reproduïda la mateixa intervenció que hem fet en la anterior moció d‟ICV-EUiAPirates.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí. Gracias. Bien. Respecto a la moción 48, pues esto es volver otra vez a plantear
los mismos debates y en fin, y los mismos argumentos. Se parece al Sr. Giménez
cuando se sorprende y habla de ética, de moral y tal, pues siempre habla sobre lo
mismo, supongo que para defenderse. Entonces aquí hablan de lo mismo, para
defender a la Generalitat de políticas sociales, o no sé de qué.
A ver, aquí nos hemos olvidado que el Gobierno ya ha planteado una reforma,
recientemente, del sector eléctrico, como consecuencia de la estrategia global para
combatir el cambio climático. Ya lo hemos comentado antes. También hemos
comentado que ha puesto el bono social y que ha hecho una ley de pobreza
energética y ha implantado el bono social con un 25 % de descuento a muchas
familias, que deberán asumir las compañías eléctricas.
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En definitiva, yo creo que el debate que plantean está ahora mismo abierto, y que
no nos toca a nosotros el modelo energético sino que está abierto en otros frentes.
Por tanto nosotros vamos a votar en contra del punto 1, y a favor del 2 y el 3.
Respecto a la moción 49, estamos realmente muy de acuerdo en toda la parte
expositiva que han planteado ustedes aquí en este Pleno, pero creemos que el
carnet jove, como tal, no incentiva eso. Ya existe un carnet jove y realmente lo que
se debería de darle es más utilidad. No creo que por tener un tarjetero con 10
carnets joves del consell comarcal, de la localidad, de la Diputación o de la
Generalitat, los jóvenes se sientan más identificados.
Realmente sí que tenemos que profundizar, pues sí, en todo aquello que ha
expuesto anteriormente, y en dar pues, promocionar, ayudas, descuentos, que
realmente es lo que al final los jóvenes van a valorar, más que el propio carnet.
Y respecto a la moción 50, nosotros, pues bueno, no volveremos a repetir los
argumentos. Nos abstendremos en el primer punto y votaremos favorablemente al
resto de puntos.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Gràcies. Des del nostre grup, bé podríem recollir una mica l‟argumentació que
hem tractat abans amb el Partit Socialista. S‟ha dit, va en la línea, va en la bona
línea però la trobem una mica toveta.
Vam tractar de fer una moció conjunta. Creiem que era una bona oportunitat per
avançar en alguns temes concrets que sabem que no són de competència
municipal, però ja que instem a una altra administració, doncs instem-la ja amb
alguna cosa concreta. Entenem que són, bé, hi ha grans conceptes polítics que
compartim, òbviament, progressivitat, eficiència, transparència, etc. O la protecció
dels sectors més vulnerables, però el mercat elèctric requereix una mirada més
profunda sobre allò que afecta el preu.
Per tant no es parla gens del tema de la generació. Com sabem tenim l‟impost del
sòl, tenim pals a les rodes, o canvis legislatius que sanciona l‟autoconsum, sabem
també, ara mateix hi ha un procés pel qual les centrals elèctriques estan acabant
les concessions. Era un moment també per instar a l‟administració central a que
plantegés fórmules de recuperació o empreses mixtes, etc. per recuperar un
patrimoni de tots i de totes, perquè són empreses, o són projectes que van ser
construïts amb diner públic.
També és un moment per a la no renovació, instar a l‟administració central a la no
renovació de les centrals nuclears. Com saben, també hi ha diverses centrals
nuclears que estan en procés de extensió de la seva llicència amb una forta
contestació al territori. I després també un altre element per a nosaltres important, el
tema de la generació, òbviament tot el procés de reconversió de la conca minera i
com un sector també molt important a treballar en clau de futur. Per tot això, el tema
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de la generació ho trobem a mancar en aquesta moció i el tema de la distribució
també com un sector fonamental que afecta directament al preu de l‟energia.
Els costos regulats, més de 16 conceptes regulats hi són al preu de la factura, i una
part important té a veure amb la distribució. Un sistema que és monopolístic i alhora
oligopolístic, com sabem, per territoris. Nosaltres tenim aquí una empresa, i aquesta
imperfecció dels tres mercats és el que provoca òbviament aquest increment del
preu, o un preu de l‟energia que no sabem per on venen. Tenim la generació, la
distribució i la comercialització.
Però ho dèiem també, i s‟ho vam plantejar en el seu moment, també la Generalitat
té coses a dir, i té coses a fer. I com sabem, la normativa permet a les direccions
generals d‟indústries i mines de cada comunitat autònoma, tenir capacitat per
regular i vetllar pels interessos dels consumidors i consumidores. O també via
l‟agència catalana del consum, per regular com ajudar, per dir-ho així, a garantir els
drets de consumidors davant distribuïdores i comercialitzadores.
Per tant votarem a favor però, com diem, més endavant nosaltres plantejarem una
moció una mica més completa, i que abasti altres elements en aquesta línea.
Gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 49, per a la creació del carnet jove local, ens sembla una proposta
interessant que es pot treballar i pot tenir bons resultats. Per tant la votarem a favor,
estem d‟acord amb l‟expositiu que fa Esquerra Republicana.
I amb la moció número 50, del dia internacional de les dones, doncs també la
votarem a favor. Ja hem fet el debat abans. Encara queden moltes coses per fer,
per treballar per la justícia de gènere. I estem d‟acord amb les propostes que fa
aquesta moció cara al Govern municipal. En tot cas la votarem a favor i ja està.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien. Gracias. La moción 48 en relación al mercado de la electricidad y las
tarifas eléctricas. Mire nosotros, obviamente la propone Esquerra Republicana, y
claro aquí cabría decir, cuando uno se quiere salir de una moción, por qué piensa
que tiene una dificultad con ese grupo para entenderse, porqué está en desacuerdo
en muchas cosas, pues como yo suelo decir muchas veces, se pueden poner
cuarenta mil ejemplos o cuarenta mil excusas, es decir, oiga esto es un brindis al
sol, aquí le falta una coma, en definitiva, se pueden hacer cuarenta mil historias
para al final votar en contra. Vemos los ejercicios que se hacen aquí, que es lo que
a veces molesta, y digo, no quiero dar lecciones a nadie pero a veces sí es bueno
que queden claras las ideas.
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Nosotros usted sabe, los de Esquerra Republicana, que tenemos muy pocas cosas
que nos unan, pero si hay alguna que nos une, porqué tiene coherencia por mucho
que nos distanciemos en otras cuestiones, nosotros no vamos a hacer lo de echar
achaques al viernes por no ayunar, o sea, no poner dificultades para que parezca
que lo vestimos muy bien y votar en contra. Como creemos que tiene sentido y esto
nos une, pues oiga, en lo que nos une por coherencia, y porqué debe ser así la
política, pues vamos a votar a favor. Y no pretendo dar lecciones con esto. No se lo
tomen ustedes como una lección.
Simplemente decirles que nos separan muchas cosas, muchísimas, pero hay cosas
que nos unen, por muchas diferencias que tengamos en otras cuestiones, que
ustedes saben cuáles son. Y claro a veces pues molesta, nosotros no hacemos
esos ejercicios, y sí sería bueno para la política que no se hicieran porqué la
desvirtúa, porqué al final hay cosas que no salen adelante cuándo son buenas para
la sociedad.
Nosotros vamos a votar a favor, encantados de votarlo, y no vamos a hacer aquí
historias para decir que son brindis al sol para luego al final no votársela, porqué
estamos de acuerdo, porqué es una buena moción y entendemos que ustedes la
proponen, son Esquerra Republicana, no comulgamos con ustedes en muchas
cosas, pero estamos dispuestos a votarles todo lo que nos una. Y esto nos une.
Gracias.
El resto, Jesús hará la 19 y Carmen la otra, la 50.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Sí. Sobre la propuesta que nos trae aquí Esquerra Republicana para crear un
nuevo carnet jove local, yo quería decirles que actualmente ya existe un carnet
jove, y actualmente ese carnet jove es gestionado por la Generalitat de Cataluña.
Entonces que hubiera sido un poco más coherente, oiga el carnet jove actualmente
ya tiene actividades también, y tiene descuentos en Hospitalet, si ustedes están
interesados en aumentar y en fomentar todas estas actividades que han
comentado, de que los jóvenes participemos en la cultura, en lo que estoy de
acuerdo, llévenlo a sus compañeros de la Generalitat y propongan que el carnet
jove aumente las actividades que están subvencionadas, y que podamos acceder
más jóvenes. Ahí es donde tenían que haberlo propuesto y no aquí.
Otro punto que proponían, ya lo ha retirado también, era que fuera un carnet
gratuito. Lo vemos bien que hubiera sido un carnet gratuito, volvemos a la misma
de antes, el carnet jove, gestionado por su Gobierno, cuesta a los catalanes
también 7,90 €. Entonces en unos sitios sí, y en otros sitios no. Un poco de
hipocresía vemos ahí.
Y por otra parte, ustedes decían que los descuentos de este futurible, no sé si se
aprobará o no, carnet joven sean significativos y se recojan en las ordenanzas y los
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precios públicos. Es decir, ustedes están proponiendo aquí un carnet para que los
jóvenes podamos tener descuentos a la hora de acceder a ciertos equipamientos y
a ciertas actividades, pero luego apoyan la subida de los precios públicos, que se
ha dado en este Ayuntamiento. O sea, es un poco contradictorio todo.
Por lo tanto, yo estoy de acuerdo que podían haberlo propuesto ahí donde tocara.
Respeto plenamente la soberanía de la Generalitat de Cataluña, no la quiero
trocear por municipios, a lo mejor como hacen otros para lo que les conviene. Y por
lo tanto no vamos a apoyar la moción por falta de coherencia y falta de rigor.
Gracias.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Bona tarda. En cuanto a la moción 50, bueno vamos en la línea de lo expuesto en
la 43. Los motivos son los mismos.
Únicamente decirle al Sr. Coque que no se tratan de excusas o de incompetencia.
Es que realmente ustedes ya lo hicieron en octubre. Hoy, yo no quiero entrar,
porqué resulta muy feo por la moción que es, pero me parece increíble que ya… se
lo dijimos porqué lo sospechábamos en octubre que a lo mejor tergiversaban, pero
es que hoy nos lo demuestran que tras el tiempo pasado, y encima con la
insinuación que ha dicho usted, esto invade competencias y no tiene que engañar
al personal.
Parece, según habla usted, que se ha anulado esta ley, que no existe esta ley. No,
se han suspendido, se han anulado ciertos artículos. Que esos mismos artículos,
puede ir a la ley nacional y si no los encuentra, nosotros, desde el grupo de
Ciudadanos del Parlament, tenemos un informe jurídico que punto por punto, es
que además no se han molestado ni en cambiar el redactado. ¿Vale? Muchas
gracias.

SRA. ALCALDESSA
¿En contra?

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
En contra del primero y bueno a favor del resto.

SRA. ALCALDESSA
En contra del manifiesto. Molt bé. D‟acord. Per part del PSC.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies alcaldessa. Sobre la moció 48, de les tarifes i el mercat elèctric, donarem el
nostre vot favorable. Aquí hi ha dos grans debats. Ja s‟han suscitat en aquest Ple.
D‟una banda hi ha tota la qüestió de la transició del sistema i del model energètic de
tot el país, i d‟altra banda hi ha tota la qüestió del mercat de l‟electricitat i la seva
regulació.
Nosaltres ja hem posat abans de manifest els aspectes que des del Govern, i des
de l‟Ajuntament, estem tirant endavant en tot el que té a veure amb el
subministrament d‟energia renovable i la garantia de les seves fonts.
En tot cas, ens centrarem una mica en la qüestió del mercat, un mercat de
l‟electricitat que en els darrers sis anys ha pujat els preus un 24 % i ha reduït la
demanda un 30 %, i això en termes de mercat no encaixa gaire bé. És a dir, amb
una reducció de demanda les companyies han apujat els preus. Això no és normal, i
probablement hi ha hagut una manca de cura i de regulació per part del Govern,
que s‟ha vist agreujada aquest passat mes de gener en plena onada de fred, quan
els preus de la subhasta de l‟electricitat s‟han disparat.
Bé, cal recordar que en aquests moments s‟ha iniciat una investigació per part de la
fiscalia de la sala civil del Suprem, estem pendents una mica del resultat d‟aquesta
investigació, per saber què ha passat amb els preus de l‟electricitat en els darrers
mesos, i el nostre grup també, a través del Parlament europeu, s‟ha adreçat a la
comissària de la competència per demanar d‟alguna manera que els resultats d‟una
investigació també oberta en el marc europeu cap al mercat majorista espanyol.
En qualsevol cas, hi ha una cosa evident, que és que ja s‟ha dit, també aquí per
part del grup d‟Iniciativa, el mercat de l‟electricitat i la tarifa final i la factura tenen
múltiples factors, i un d‟ells és l‟IVA, l‟impost del valor afegit, que s‟hauria de reduir
dràsticament, perquè hem de recordar que l‟electricitat és un bé essencial, i en
comptes del 21 % hauria d‟estar amb un IVA reduït del 4 %. Aquesta és la nostra
visió sobre això.
Sobre la qüestió de la pobresa energètica i tot el què té a veure amb els bons
socials, sí que ens agradaria recordar al grup d‟Esquerra Republicana, que en
aquest darrer mes des de l‟associació catalana de municipis s‟ha fet públic un acord
marc amb l‟empresa Endesa, que donarà cobertura a uns 600 ajuntaments del país
amb unes condicions favorables. Ens sembla molt bé aquest acord, però cal
recordar que Endesa no ha signat encara cap conveni en termes de pobresa
energètica amb el Govern de la Generalitat. Va haver-hi una cimera fa un mes i poc
amb les entitats municipalistes des de la presidència de la Generalitat, i les
companyies segueixen sense signar cap conveni.
Ho dic perquè també val la pena recordar a les companyies, quan se signen
aquests acords, que també tenen obligacions i una d‟elles, ja s‟ha recordat en
aquest Ple, també té a veure amb assumir, també ho deia la plataforma d‟afectats
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per la hipoteca, el 50 % dels costos socials, en especial amb les famílies més
vulnerables.
Per tant, crec que val la pena també posar en evidència aquesta necessitat,
d‟alguna manera estrènyer el sector elèctric tant en la qüestió dels bons socials com
en la qüestió de l‟aportació de recursos, per donar resposta a la situació de pobresa
energètica. Moltes gràcies.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí. Rápidamente, primero aclarando una cuestión que quizás he inducido yo al
error, pero cuando dice que se ha retirado lo de gratuito, no es cierto. Lo que hemos
hecho es cambiar la palabra que había antes de gratuito, que en vez de emisión,
creo que era, pues yo tengo aquí el texto ya cambiado, es de obtención, por el
hecho de que si no es físico no hay que emitirlo. Con lo cual el tema de que fuera
una aplicación digital de obtención gratuita, que se pueda descargar de manera
gratuita. Se mantiene la parte de gratuita.
Nosaltres votarem favorablement aquesta moció. Estem d‟acord amb la majoria
dels acords com estan substanciats. Evidentment coincideix amb iniciatives que
nosaltres voldríem tirar endavant, i que inclús alguna entitat de la ciutat ens ha
manifestat voluntat de treballar, i de treballar també amb el departament d‟innovació
social i per tant ho farem.
Creiem que és una eina que ens permet millorar la comunicació amb els joves, i
entre els joves, i entre els col·lectius de joves. També ens permet generar identitat
de ciutat. Jo crec que aquest és un element important i també, perquè no,
dinamitzar comercialment la ciutat i afavorir els joves amb alguns descomptes en
alguns serveis específics.
És veritat que haurem de veure com lliguem això amb el tema de tarifació social
també, perquè al final, a vegades sinó, entrem una mica en alguna contradicció,
però bé creiem que és positiu en tot cas. Sí que dir que ja existeixen aquests tipus
de preus. Jo sé que potser no tothom es llegeix les ordenances i els preus públics
en tota l‟extensió, veritat que en l‟àmbit de l‟esport doncs hi ha més de 1.900 preus
públics, és difícil fixar-se en el detall, però hi ha preus ja pensats per a joves. Ara al
mes de març començarem una campanya que permet que un jove que té 15 anys
pugui pagar 15 € per anar a un poliesportiu municipal, un que té 16 pugui pagar 16,
i un que tingui 17 pugui pagar 17. I de 18 a 25, tenim uns preus específics també
per a joves.
Per tant, ja existeixen i és qüestió d‟adaptar-los, promocionar-los i que arribin a més
joves de la ciutat perquè puguin gaudir d‟aquests descomptes. Per tant votarem
favorablement a la moció.
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SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Respecte a la moció número 50, nosaltres votarem a favor de la moció, però sí que
farem alguna concreció, perquè sí que és veritat que els acords que demana
Esquerra en la seva moció, no són els mateixos que els d‟ICV-EUiA-Pirates, perquè
està parlant de les polítiques d‟igualtat que es porten a terme a la nostra ciutat. Per
això sí que m‟agradaria concretar algun tema en qüestió.
Estem d‟acord amb la moció i amb els acords perquè les polítiques que esteu dient
que es portin a terme, ja des de la ciutat de l‟Hospitalet, s‟estan fent. Però és
important que quan parleu vosaltres de que s‟ha de fer un pla local de dones, dirvos que nosaltres ja fa temps que tenim un pla, no l‟anomenem pla local de dones,
l‟anomenem pla municipal per a la igualtat de gènere, però que ja serà el quart pla
municipal que fem a la nostra ciutat. Vam començar a l‟any 2003, 2007, 2008-11,
11-15, i ara estarem en el 16-19. O sigui he de dir que sí que seria això, un pla local
per a la igualtat de gènere.
En aquest sentit, hem de dir que l‟Hospitalet és pioner tant en el pla municipal amb
polítiques d‟igualtat, com el tema del centre d‟atenció a la dona. Penseu que aquest
any estem celebrant el 30 aniversari, i a totes les xerrades que estem anant és un
centre referent, per a tot el país nostre, de les polítiques assistencials que s‟estan
fent, per això és important tenir constància de tot el què es fa per part de
l‟Ajuntament.
Quan parleu també de la participació per part de les associacions i agents socials,
que han d‟actuar d‟una manera molt més directa a les accions polítiques que
portem a terme, hem de dir que nosaltres ja estem dotats de la taula sectorial de la
dona que participa en totes les associacions, i la veritat, és molt participativa, i us
convido també a participar d‟aquesta taula sectorial.
I si ens referim al catàleg de serveis que tenim des de l‟Ajuntament al nostre
programa, tenim diferents aspectes que es treballen en concret, es podria comentar
intervenció comunitària, que això vol dir que estem fent tallers d‟explicació de
violència de gènere, informació jurídica, drets de les dones, i l‟any passat, el 2016,
es van oferir 61 tallers d‟aquests temes. O sigui que és una cosa que a lo millor no
se sap però estem fent aquesta intervenció comunitària a la nostra ciutat. Hi van
participar 2.000 persones, de les quals el 80 % eren dones i el 20 % eren homes.
I també quan parleu, en un dels acords, de les polítiques de sensibilització que
s‟han de fer preferentment amb els joves, hem de dir que també nosaltres tenim un
projecte que és molt important per a tots nosaltres, que és el projecte d‟activitats
coeducatives, que estem portant a 15 instituts i escoles de la nostra ciutat, i estem
fent tallers de sensibilització. I també pel qual aquest any 2016, van passar
alumnes, 700 alumnes dones i 673 “dones”. Aquesta és la qüestió de tot el què
estem fent, en polítiques d‟igualtat, i segur que encara ens queda fer molt més. No
direm que no.
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El què m‟agradaria deixar constància és que el nostre ADN està afavorint la
construcció d‟una cultura igualitària, i per aquest motiu també hem de dir, perquè
era un dels acords que posàveu a la vostra moció, el pressupost municipal s‟ha
mantingut i s‟ha garantit sempre l‟atenció urgent, però no obstant votarem a favor.
Gràcies.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Només dir que no ens hem inventat el pla local de dones, simplement demanem
que com estava vigent fins al 2015, se‟n faci un, i actualitzat amb el marc legal
actual. De fet, volem que se segueixin impulsant i reforçant les polítiques que ja
s‟estan fent.
Y la Sra. Esteban, queda clarísimo que al final es un tema de incompetencia, por
qué si esa ley no se está aplicando, algo nos debería preocupar, por eso la
Generalitat tuvo que impulsar esta medida, y por eso se reclama desde la sociedad
catalana, no lo hace Esquerra Republicana, es que la moción de Iniciativa iba en la
misma línea. Mantener una ley aprobada por el Parlament para resolver un
problema que nos debería preocupar a todos, y no escudarnos en la excusa de
quien tiene la competencia, cuando la ley no se está aplicando. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. No sé si hi ha alguna qüestió més.
A veure, tal com he anunciat a les... em sembla que eren les vuit de la tarda, a les
dotze aixecaríem la sessió. Així ho farem però queden pendents quatre mocions. Hi
ha tres de presentades per CiU i una altra per la CUP-PA. Quedaran incloses dins
de... un moment, un moment. Deixeu-me acabar. Quedaran incloses dins de l‟ordre
del dia, a no ser que les vulguem votar sense discutir, perquè ens entenguem. Es
podria fer un posicionament ràpid i les podríem realitzar.
Entenc que hi ha presents, entenc, no sé si estic equivocada o no, del sector de
l‟estiba. Em sap greu perquè han estat durant moltes hores en aquest Ple. Jo els hi
proposaria per no esperar un mes, que poguessin fer una reunió paral·lela i ràpida
amb tots els portaveus, i que ens poguessin explicar, perquè aquí tampoc ho podien
fer perquè no és el lloc més adequat, en una reunió amb la junta de portaveus, en la
què ells mateixos ens poguessin explicar directament quin és el seu problema, que
poguessin també “interlocutar” i que en tot cas poguessin millorar, si és possible, la
moció que es presenta per part de la CUP-PA. En el cas del Sr. Monrós, no sé si
tenia alguna... sí.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En el cas de que suspengui el Ple i passin les mocions, m‟agradaria saber si,
perquè crec que seria el més just, que en el proper Ple, la intervenció primera fos
nostra, continuant amb les mocions que presentem, perquè sinó continuaré estant a
la cua, i sempre estaré a la cua, i si presento no sé quantes mocions, doncs en
presentaré 30 i així bloquejarem el Ple.
Vull dir, jo penso que el reglament del Ple, vostè pot prendre la decisió que pren,
em sembla molt bé, no... però clar, si tothom té els minuts que té, jo en aquests
minuts, en aquest moment, és la primera vegada que passa, em sento totalment
indefens. I per tant, que a mi se‟m digui que s‟ha de votar ara sense discurs, quan
tothom ha tingut l‟oportunitat igual, doncs ho trobo totalment injust, per més que un
reglament digui el què digui.
Precisament una de les coses que estàvem aquí i anàvem a presentar una moció, i
surt un tema d‟un referèndum, i aquí per què hem d‟anar a un referèndum si hi ha...
no podem continuar amb la normativa normal d‟un Ple normal. És una reflexió.

SRA. ALCALDESSA
Bé. Molt bé. En tot cas, no és la primera vegada que aquest Ple s‟aixeca a les dotze
hores. No és la primera vegada. Sí, en aquesta legislatura sí. I sinó miri vostè les
actes. Ara no discutirem, perquè ara no allargarem el Ple discutint si allarguem o no
allarguem el Ple.
En tot cas, ho he fet a les vuit de la tarda, advertint que a les dotze de la nit
s‟aixecaria la sessió. No hem sabut, entre tots, fer una discussió de les mocions
més breu, que tots estem en el món del twitter i diem les coses en 140 caràcters,
però aquí ens allarguem una mica massa.
En tot cas, no és problema, evidentment jo entenc que el Sr. Monrós doncs, i el Sr.
Giménez, doncs els hi ha tocat doncs que quedin les seves mocions. En tot cas, la
seva qüestió serà consultada amb la secretaria general, i veurem quin serà l‟ordre
de la sessió.
En tot cas, es manté la proposta als representants de l‟estiba, i que farem una
reunió, si els hi sembla, perquè ens poguéssim veure tots els grups.
S‟aixeca la sessió.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 48, 49 i 50; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 48.-

EN RELACIÓ AMB EL MERCAT DE L’ELECTRICITAT I LES
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TARIFES ELÈCTRIQUES.
En els darrers temps estem veient com el rebut de l‟electricitat que paguen els
usuaris està incrementant-se de forma preocupant, això suposa una càrrega molt
feixuga per a moltes famílies de l‟Hospitalet.
Entre 2008 i 2014 el preu mitjà de l‟electricitat en l‟Estat espanyol ha augmentat el
doble que la mitjana de la resta d‟estats membres de la U.E. I en gener del 2017 el
preu del Mw/h ja era un 117% més alt que en gener del 2016.
Aquests increments constants de preus es produeixen precisament en uns anys on
la crisi econòmica ha castigat a la nostra ciutat, especialment als sectors més
desafavorits. La protecció pels ciutadans és escassa, existeix un descompte del
25% de part de la factura, però només per a una petitíssima part de la població
vulnerable. Tot i això, aquesta lleu mesura no ha estat suficient, ni de bon tros per
evitar morts per talls energètics.
Les notícies que arriben del Govern indiquen que aquests increments de preus
podrien seguir produint-se, ja que no existeix cap mecanisme legal que protegeixi
als consumidors d‟electricitat davant de possibles pràctiques oligopolistes, com ja
va dir en 2013 el propi Vicepresident de la Comisió Europea, Joaquin Almunia.
La complexitat de l‟actual mercat elèctric fa que la fixació de preu del Kw/h sigui
moltes vegades inintel·ligible per a la ciutadania. El sistema actual amb un
mecanisme de subhastes difícils d‟entendre conté moltes variables que influeixen
en el preu i que no tenen en compte els usuaris.
Atès que en la nostra societat l‟electricitat és un bé del qual no es pot prescindir,
aquesta energia elèctrica és un servei bàsic per a la població, les famílies i l‟activitat
econòmica.
Atès que el conjunt del sistema elèctric arrossega de fa anys un descomunal “dèficit
de tarifa”, provocat per decisions polítiques dels Governs de l‟Estat.
Atès que els increments de preus que s‟han produït són molt superiors a l‟IPC, que
és el que serveix de referència a l‟hora d‟incrementar els salaris.
Atès que en les diferents reformes del sistema elèctric, no s‟ha previst cap fórmula
de progressivitat en la factura elèctrica que paguen els consumidors, de forma
similar a la que ja existeix amb els trams de consum en el rebut de l‟aigua.
Atès que el Govern de l‟Estat no ha posat en pràctica cap mena de política
orientada a estimular i fomentar l‟autoconsum ni ha activat potents mesures
d‟eficiència energètica que podrien reduir el consum i l‟import del rebut que paga el
consumidor.
Atès que el Govern de l‟Estat no fomenta un marc legal adequat per a augmentar i
diversificar l‟oferta i ajudar a reduir el preu de l‟electricitat, això s‟hauria de provocar
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amb la incorporació de nous productors d‟energia, especialment solars i eòlics, i
facilitant al màxim la injecció dels excedents de l‟autoconsum en la xarxa.
Atès que el mercat energètic espanyol és dels pitjors valorats pels ciutadans.
Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents
ACORDS:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primer amb 24 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
Primer. Instar al Ministerio de Industria, Energia y Turismo a modificar la
regulació del mercat elèctric de forma que prioritzi els objectius mediambientals i
garanteixi un preu final assequible als usuaris, d‟acord amb la mitjana de la U.E.
i tenint en compte l‟I.P.C i aplicant criteris de progressivitat, eficiència i
transparència.
b) S’aprova per unanimitat l’acord Segon, que literalment diu:
Segon. Instar al Ministerio de Industria, Energia y Turismo a què incrementi la
protecció als sectors vulnerables, augmentant el nombre d‟usuaris beneficiaris
de tarifes socials i descomptes en les factures.
c) S’aprova per unanimitat l’acord Tercer, que literalment diu:
Tercer. Comunicar aquests acords al Ministerio de Industria, Energia y Turismo,
al Departament d‟Empresa, Indústria i Energia, al Consell de Ciutat, als Consells
de Districte, a les associacions de comerciants i botiguers de l‟Hospitalet.
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No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció HA ESTAT
APROVADA pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació
legalment exigit és la majoria simple del nombre legal de membres de la
Corporació.
MOCIÓ 49.-

PER LA CREACIÓ DEL CARNET JOVE LOCAL.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” ja incorporada en els acords Primer i Segon de la seva part dispositiva, a
petició del Sr. Cristian Alcázar Esteba, regidor del grup polític municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya, i sotmesa a votació s'aprova amb 19 vots a favor
dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; amb 7 vots en contra dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:
L‟Hospitalet ha patit molts canvis demogràfics en els darrers anys. Malgrat les
activitats que es realitzen en la nostra ciutat, molts joves hospitalencs encara han
de desplaçar-se a altres ciutats properes per a gaudir d‟una àmplia oferta de lleure i
oci.
Atès que si una part de la població jove troba molta més oferta en altres ciutats,
això podria comportar en el futur un descens d‟aquesta població juvenil de
l‟Hospitalet.
Atès que la part del consum d‟oci i lleure que no es realitza en la nostra ciutat pot
acabar afeblint el teixit social, cultural i econòmic de l‟Hospitalet
Atès que l‟Ajuntament també ha d‟impulsar polítiques eficients perquè els joves
disposin de suficient oferta de serveis, i que aquesta oferta sigui prou atractiva i de
fàcil accés per a tothom.
Atès que en el Pla d‟Actuació Municipal 2016-2019 de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet ja
s‟apunten algunes actuacions en política de joventut en relació a programes
d‟emancipació juvenil, programes d‟oci i experimentació cultural i programes de

…/…

324

participació jove.
Atès que cal avançar cap a la completa integració i la participació dels joves en
l‟entorn i per tant en la ciutat.
Atès que en molts altres llocs ja existeixen col·lectius que gaudeixen d‟avantatges
en l‟accés a serveis en forma de carnets amb dret a descomptes.
Atès que aquests descomptes i avantatges afavoreixen la vida cívica, cultural,
esportiva, associativa, comercial i impulsen l‟activitat econòmica de la ciutat.
Atès que en altres ciutats de l‟entorn metropolità com Parets del Vallès, Cerdanyola
del Vallès, Ripollet i altres, s‟han posat en marxa amb èxit aquestes iniciatives.
Per tot l‟exposat, el grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet
proposa l‟adopció dels següents
ACORDS:
Primer. La creació d‟un „Carnet Jove‟ local, preferentment en format digital, orientat
a persones entre 14 i 29 anys, empadronades en l‟Hospitalet, que permeti gaudir de
descomptes en els preus de certs serveis municipals, així com en els establiments
comercials que s‟adhereixin a aquesta iniciativa.
Segon. Que aquest „Carnet Jove‟ sigui d‟obtenció gratuïta.
Tercer. Que els descomptes i avantatges sobre els preus i quotes dels serveis
municipals, siguin significatius i que quedin indicats clarament en les properes
Ordenances Fiscals i Preus públics.
Quart. Que l‟Ajuntament posi en marxa totes les tasques necessàries per a executar
la iniciativa, amb la recerca del màxim possible d‟entitats i d‟actors econòmics,
socials i culturals que estiguin disposades a participar. Aquest procés ha de
finalitzar amb la posada en marxa del „Carnet Jove‟ abans d‟un any des de
l‟aprovació d‟aquesta moció.
Cinquè. Que es doni la màxima difusió d‟aquest „Carnet Jove‟ en tots els mitjans de
comunicació local, i que s‟emeti una comunicació escrita personalitzada a cada jove
de la ciutat, com ja s‟ha fet amb altres col·lectius.
Sisè. Comunicar aquests acords al Consell de la Joventut de Catalunya, al Consell
de l‟Esplai de l‟Hospitalet, al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a JOC
Collblanc, La Claqueta, Associació d‟Estudiants de l‟Hospitalet, a Joves per la
Igualdat i la Solidaritat i a les associacions de comerciants i botiguers de
l‟Hospitalet.
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MOCIÓ 50.-

AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES.

El 8 de març, es commemora el Dia Internacional de les Dones per tal de reivindicar
i visibilitzar les desigualtats encara vigents entre homes i dones a la nostra societat.
El 51% de la població de Catalunya, segons dades del padró 2016, són dones. Per
tant, la meitat de la població, ha de poder exercir plenament dels seus drets de
ciutadania en tots els àmbits socials, polítics, econòmics i culturals.
A Catalunya, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes,
engloba dins un marc legal les accions i polítiques que es duen a terme des de
totes les institucions i dota d‟un full de ruta per acabar amb les desigualtats
existents entre homes i dones que permeti la creació d‟un nou marc de relacions on
es fomenti la igualtat d‟oportunitats en totes i cada una de les esferes de la nostra
societat.
Tot i que amb els últims anys hem avançat molt en una esfera més legal, encara
ens queda camí per recórrer. Cada dia podem constatar com les desigualtats entre
homes i dones segueixen ben presents a la nostra societat: micromasclismes,
bretxa salarial, poca presència de dones en llocs de responsabilitat social i
econòmica, violència masclista...
L‟Hospitalet de Llobregat, segona ciutat en nombre d‟habitants de Catalunya, ha de
ser exemple en polítiques i accions que afavoreixin la desaparició de les situacions
de discriminació que pateixen les dones, i no deixar-les en un segon terme, sense
el pressupost necessari.
Per aquest motiu, cal que totes les accions que es duguin a terme es planifiquin i es
coordinin des d‟un marc comú, com és el pla local de dones. Però constatem que
l‟únic pla vigent va finalitzar l‟any 2015 i no s‟ha actualitzat ni adaptat a la llei vigent.
En aquest sentit, és urgent que l‟Ajuntament recuperi l‟impuls i el compromís a favor
de les polítiques de dones i que el consistori s'impliqui fermament en la lluita contra
tot tipus de discriminacions, incidint en la consciència social per tal de posar fi al
masclisme imperant en la nostra societat.
És per això que el Grup Municipal d‟Esquerra l‟Hospitalet proposa al ple l‟adopció
dels següents
ACORDS:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, que incorpora dos acords a petició del Sr.
Francesc J. Belver Valles, portaveu del grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat l’acord Primer amb 20 vots a favor dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian
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Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, 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; amb 4 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i amb 3
vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents
presents en el moment de la votació i que literalment diu:
Primer. Donar suport al següent manifest:
MANIFEST 8 DE
TREBALLADORES

MARÇ,

DIA

INTERNACIONAL

DE

LES

DONES

El 8 de març, es commemora el Dia Internacional de les Dones per tal de
reivindicar i visibilitzar les desigualtats encara vigents entre homes i dones a la
nostra societat i ho commemorem des de l‟internacionalisme de la lluita per
l‟equitat de gènere, la justícia, la pau i no violència i les llibertats de les dones,
denunciant les desigualtats i discriminacions que malauradament encara
perduren.
El 51% de la població de Catalunya, segons dades del padró 2016, són dones.
Per tant, la meitat de la població, ha de poder exercir plenament dels seus drets
de ciutadania en tots els àmbits socials, polítics, econòmics i culturals.
Tot i que amb els últims anys hem avançat molt en una esfera més legal, encara
ens queda camí per recórrer. Cada dia podem constatar com les desigualtats
entre homes i dones segueixen ben presents a la nostra societat:
micromasclismes, bretxa salarial, poca presència de dones en llocs de
responsabilitat social i econòmica, violència masclista...
Els primers mesos del 2017 tenim moltes més raons per commemorar aquest
dia amb lluita i rebel·lia, el masclisme segueix assassinant més que mai a les
dones: això es femenicidi. Cal més mesures per acabar amb aquesta lacra
endèmica amb noves mesures de tot tipus, de protecció, d‟acolliment, d‟ajuda
econòmica i social i també l‟enduriment de les penes. Manifestem la nostra
preocupació i reprovació, perquè una societat on persisteix la violència
masclista no és una societat plenament democràtica.
Les polítiques públiques austericides fan que les dones visquin en pitjors
condicions: la pobresa energètica, els desnonaments, les retallades en drets de
ciutadania com la sanitat, l‟educació i la dependència, o la protecció de les
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persones essent especialment vulnerable les dones migrades i les que esperen
refugi. La insuficiència de recursos es fa palesa en l‟abandonament de les
polítiques d‟igualtat, en el finançament als ajuntaments i a les entitats de
defensa dels drets de les dones.
La precarietat es viu a les llars dels nostres carrers. Els indicadors d‟igualtat de
gènere constaten la feminització de la pobresa, que colpeja de manera més
severa les dones amb fills a càrrec que tenen una unitat familiar monomarental.
L‟informe de Save the Children alerta que a Catalunya el 2015 s‟ha produït un
increment del 23% dels nens i les nenes en situació de pobresa extrema
respecte el 2013. Nens i nenes que, en bona part, són de nuclis familiars
monomarentals. Retallar en igualtat és empobrir la vida de dones, nenes i nens.
A Catalunya, la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i
homes, engloba dins un marc legal les accions i polítiques que es duen a terme
des de totes les institucions i dota d‟un full de ruta per acabar amb les
desigualtats existents entre homes i dones que permeti la creació d‟un nou marc
de relacions on es fomenti la igualtat d‟oportunitats en totes i cada una de les
esferes de la nostra societat.
Denunciem la supressió dels articles de la llei 17/2015 per la igualtat entre
dones i homes, 33, 36, 39, 40 i 44 per part del tribunal constitucional que, entre
d‟altres qüestions, suposen prevenció d‟assetjament sexuals a les empreses,
els plans d‟igualtat en les empreses de menys de 250 treballadors i
treballadores, els responsables sindicals d‟igualtat i garantir la presencia de les
dones en la negociació col·lectiva, així com les mesures de prevenció de riscos
laborals davant l‟exposició de risc per la fertilitat, l‟embaràs i la lactància i l‟atur,
son només alguns exemples de la desigualtat en que es desenvolupa la seva
activitat quotidiana, amb dificultats creixents per afrontar amb dignitat les seves
necessitats més elementals. Tot plegat incrementa les desigualtats socials i
també les desigualtats entre homes i dones, reduint els seus drets.
Les polítiques conservadores que s‟estan imposant pretenen que les dones
tornin a assumir els rols tradicionals. Amb l‟excusa de la crisis, es busca que
surtin del mercat laboral, on les seves condicions són cada vegada més
precàries, i que retornin a la llar, perquè de nou se‟ls atorga en exclusiva la cura
de la família, de petits, grans i dependents, fent que dones substitueixin la
desmantellada funció social de l‟Estat.
L‟estructura del mercat laboral manté en més alta desocupació i atur les dones.
La precarització dels salaris ha fet incrementar la bretxa salarial entre dones i
homes. El sostre de vidre, que dificulta l‟accés de les dones als llocs de direcció,
es manté malgrat l‟increment de les dones titulades. La divisió sexual dels
treballs de cura i domèstics continuen ocupant més temps les dones. Els
permisos de maternitat i paternitat, malgrat l‟últim augment del permís masculí a
30 dies, continua significant un obstacle per a l‟estigmatització de les dones al
món laboral i per la coresponsabilitat en la cura de fills i filles.
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Treballar avui no és garantia per poder dur a terme un projecte de vida
emancipador i autodeterminat per a moltes dones. La manca de protecció social
en prestacions econòmiques, beques, ajuts i les baixes pensions estan
incrementant la pobresa. La situació de l‟habitatge i els alts costos que implica
l‟accés al lloguer comporta altes dificultats per mantenir els costos bàsics de la
vida quotidiana.
No oblidem que les discriminacions i la vulneració dels drets econòmics de les
dones és encara més salvatge quan s‟interseccionen sobre les dones més
factors de vulnerabilitat com la salut, la diversitat funcional, l‟edat, l‟origen o la
pertinença a minories ètniques. No oblidem que no abordar els factors de
discriminació de gènere amb polítiques públiques deixa moltes dones en
alternatives de subsistència que impliquen l‟explotació en l‟àmbit laboral, en el
servei domèstic o sexual.
Les polítiques d‟igualtat han estat una llarga reivindicació per superar les
discriminacions que les societats patriarcals produeixen sobre les dones. Sense
polítiques de dones no hi ha equitat de gènere. Sense equitat de gènere no hi
ha justícia social.
El compromís de les institucions públiques amb els drets humans de les dones
només pot expressar-se amb la realització de polítiques per la justícia de
gènere. Els manifestos no canvien realitats. Les realitats es canvien amb
polítiques transformadores i amb pressupostos per desenvolupar-les.
Cridem a participar a les manifestacions i activitats unitàries que amb motius del
8 de març tindran lloc arreu de Catalunya.
Lluitem per més Drets, més treball digne, més justícia i més llibertat per a les
dones.
b) S’aprova per unanimitat l’acord Segon, que literalment diu:
Segon. Revisar i reforçar les polítiques municipals, realitzant un nou Pla Local
de Dones, que posi l‟accent en la lluita contra les discriminacions que pateixen
les dones.
c) S’aprova per unanimitat l’acord Tercer, que literalment diu:
Tercer. Garantir la participació de tots els agents implicats en les diferents
accions, així com de les entitats de dones i la ciutadania que així ho desitgi en
l‟elaboració de les polítiques locals.
d) S’aprova per unanimitat l’acord Quart, que literalment diu:
Quart. Actualitzar les polítiques locals, adaptant-les al nou marc legal que
estableix la llei 17/2015 d'igualtat efectiva de dones i homes.
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e) S’aprova per unanimitat l’acord Cinquè, que literalment diu:
Cinquè. Reforçar els programes de sensibilització i formació que contribueixin a
l'eliminació de totes les situacions que impedeixin el lliure desenvolupament de
les dones, posant l‟accent entre els joves.
f)

S’aprova per unanimitat l’acord Sisè, que literalment diu:
Sisé. Garantir l'aplicació de la perspectiva de gènere i de les dones en totes les
polítiques públiques.

g) S’aprova per unanimitat l’acord Setè, que literalment diu:
Setè. Garantir i augmentar els recursos necessaris per fer front a les polítiques
de dones.
h) S’aprova per unanimitat l’acord Vuitè, que literalment diu:
Vuitè. Instar al personal de l‟Ajuntament, empreses municipals i ens
dependents, i en conseqüència pactar amb els seus representants sindicals, la
realització d‟una aturada entre les 12 i les 12.30 hores del dia 8 de març de
2017 amb motiu de la Vaga de Dones i a participar de la concentració
reivindicativa que a la mateixa hora es durà a terme a la plaça de l‟Ajuntament.
i)

S’aprova per unanimitat l’acord Novè, que literalment diu:
Novè.- Estendre aquests acords a les entitats sindicals, empresarials i de
comerciants del municipi, animant-les a sumar-se a aquesta iniciativa i sol·licitar
la seva col·laboració difonent i participant en la mateixa.

j)

S’aprova per unanimitat l’acord Desè, que literalment diu:
Desè. Comunicar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, del Congrés dels Diputats, a l'Institut Català de les Dones, a la
Direcció General d‟Igualtat, a la Diputació de Barcelona i a les entitats de dones
municipals.

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.

Essent les 24.00 hores del dia corresponent a la convocatòria de la present sessió,
l‟Alcaldessa en exercici de les facultats que li reconeix l‟article 87 del Reial Decret
2566/1986, de 28 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament d‟organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i als efectes de respectar el
principi d‟unitat d‟acte, aixeca la sessió fent constar que els assumptes no debatuts
s‟inclouran en l‟Ordre del Dia de la següent sessió.
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Resten pendents de debat i votació els següents assumptes inclosos a l‟Ordre del
Dia de la convocatòria:
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
MOCIÓ 51.- SOBRE
L’ASSETJAMENT
D’ORIENTACIÓ I/O IDENTITAT SEXUAL.

ESCOLAR

PER

MOCIÓ 52.-

PER GARANTIR LA SEGURETAT DELS CARRILS BICI.

MOCIÓ 53.-

D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.

RAONS

CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
MOCIÓ 54.-

DE SUPORT AL SECTOR DE L’ESTIBA.

PUNT 55.-

PRECS I PREGUNTES

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

