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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 1/2018
Data: vint-i-tres de gener de dos mil divuit
Hora: 17:00 hores fins a 22:45 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l‟existència del quòrum previst a l‟article 46 de la Llei 7/1985, de
2 d‟abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d‟abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s‟entra en l‟examen i debat dels assumptes
relacionats a l‟Ordre del Dia.
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SRA. ALCALDESSA
Comencem el Ple ordinari del mes de gener i fem lectura de l‟ordre del dia.

SRA. SECRETÀRIA
Primer punt de l‟ordre del dia és la lectura i aprovació de l‟esborrany de l‟acta
corresponent a la sessió ordinària del vint-i-dos de desembre de dos mil disset.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ DE 22 DE DESEMBRE DE 2017.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 22 de desembre 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.
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. SECRETÀRIA
El primer punt de l‟ordre del dia és l‟acord relatiu al nomenament de la Síndica de
Greuges de L‟Hospitalet de Llobregat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Obriríem tal com hem acordat a la Junta de Portaveus, obriríem un torn
exclusivament per aquest punt de cinc minuts màxim per cada grup polític per fer el
posicionament. Sra. Cristina Santón.

SRA. CRISTINA SANTÓN (REGIDORA NO ADSCRITA)
Bona tarda. En primer lloc m‟agradaria agrair a la Merche García la valentia de
presentar, el coratge de presentar la seva candidatura i també agrair-li el seu
compromís amb la ciutat. Pels que no coneixen la Merche és directora de l‟Esplai
de La Florida, coordinadora de l‟Observatori de la infància de L‟Hospitalet, membre
de l‟Espai de Ciutadania i a la ciutat, doncs, participa activament en moltes taules i
espais de debat i treball.

…/…

3

En segon lloc, m‟agradaria felicitar-la pel gran suport que ha rebut del Consell de
Ciutat, en general i en particular de les moltes entitats que han volgut donar suport
a la seva candidatura avalant-la i espero que avui, també d‟aquest Ple municipal.
I per últim, m‟agradaria posar en valor dues coses, per una banda, que avui és un
dia en que estem fent història. Avui estem escollint el primer Síndic de la ciutat i
això és una garantia de millora de la qualitat democràtica del municipi.
I en segon lloc, celebrar que aquest primer càrrec a la ciutat, l‟ocupi una dona.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Rafa Jiménez. Ah! D‟acord, per part de la CUP.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, bona tarda a tothom. Pel nostre grup municipal, aprovar aquest nomenament té
diverses conseqüències i impactes al municipi de L‟Hospitalet. En primer lloc si
votéssim a favor, validaríem el procés i el reglament de selecció d‟aquesta figura.
Un procés que trobem molt simptomàtic, un altre cop, sobre com entén la
participació, l‟actual govern del PSC. Reflecteix molt bé, per nosaltres, aquest
reglament, la manca d‟oportunitats per a la gent que no estigui ficada dins del circuit
consolidat d‟entitats de la ciutat i també mostra com la participació informal, aquella
no reglada mitjançant NIF o registres, un cop més, queda fora de cap participació
possible o només és tingut en compte en una consulta no vinculant.
Era clar que amb els criteris exigits el o la candidata sortiria de l‟espai de la
ciutadania amb un aval mínim de 15 entitats i 1.200 socis/sòcies. Aquest espai és
l‟únic lloc de la ciutat on es concentra un nombre prou important d‟entitats amb
possibilitat de proposar un únic nom, i així ha passat i no critiquem que la única
candidata surti d‟aquest espai d‟entitats de la ciutat. Simplement constatem quina
és la realitat objectiva del procés. Només una persona ha aconseguit passar els
filtres i criteris proposats amb el reglament elaborat. Per tant, en realitat ha estat
impossible la realització d‟un procés de votació o de selecció entre diferents
candidats o candidates.
Per a nosaltres, per tal d‟escollir a la persona que havia d‟ocupar aquesta figura del
síndic o síndica de greuges, adreçada a la defensa dels drets fonamentals i les
llibertats públiques a la ciutat, era imprescindible que la persona seleccionada
garantís independència i compromís en la defensa dels febles. Per això mateix, era
important que la persona escollida fos de consens i que en aquesta elecció hi
pogués participar tota la ciutadania. Malauradament no ha estat així i arribats a
aquest punt, ens preguntem, i li preguntem també al govern municipal, per què
s‟elaboren reglaments tant restrictius que no faciliten, en absolut, la participació de
veïns i veïnes no vinculades a les entitats de la ciutat. Per què no es facilita la
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participació i la democràcia directa a la nostra ciutat?. Els fa por perdre el control de
tot allò que es mou més enllà de NIFs i registres a la nostra ciutat, els fa por que la
gent participi lliurament?. En definitiva, els fa por la gent? Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé gràcies. Sr. Monrós.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Sí des del Partit Demòcrata, en primer lloc, donar la benvinguda a la Merche
Garcia, que en aquests moments, està aquí present. Volem dir varies coses. Una
que, vull dir, valorem molt positivament, doncs, el pas endavant que ha fet ella per
presentar-se.
També valorem i posem entre cometes, per properes ocasions, doncs que ens
hagués agradat que hi haguessin hagut més candidats a presentar-se, precisament
per poder votar, vull dir, perquè hagués pogut haver-hi més gent amb capacitats
com la Merche per fer-ho i per poder escollir més lliurament aquest càrrec. Un
càrrec que, per cert, nosaltres, en el seu dia Esquerra Republicana ho va presentar,
la moció, nosaltres també ho portàvem en el nostre programa municipal, creiem que
és una figura molt adequada i molt adient per a la ciutat de L‟Hospitalet. I per tant, la
nostra total aprovació, doncs, a tirar endavant, en el seu moment, el reglament que,
amb més o menys encert, tots els grups vam participar per fer-ho.
Vagi per endavant, que tot i que el vot és secret, jo manifesto que el vot serà
favorable i li volia dir a la Merche, que des del nostre grup, la volem convidar a
assistir a algunes de les trobades que cada dilluns fem a l‟Acollidora a les vuit del
vespre, demanant una demanda clara i persistent que és la posada en llibertat del
presos polítics i si us plau, i si us plau, que ningú es confongui, no li demanem que
es posicioni en favor o no de la independència, ni molt menys, és una de les coses
que inclús moltes vegades ja hem parlat.
Som els primers que pensem que aquest posicionament està molt lluny de la seva
feina. No parlem d‟això, parlem de democràcia i el què demanem és que prengui
part en l‟enorme greuge que estant patint dues ciutadanes de la nostra ciutat, com
són la Meritxell Borràs i l‟Anna Simó, per defensar unes idees diferents a les del
govern de Madrid.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part d‟Esquerra Republicana.
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SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Bé, en primer lloc, saludar als veïns i a les veïnes i als diferents representants de
les entitats que avui es acompanyen, doncs, a aquest Ple.
Avui es materialitza una de les propostes programàtiques d‟Esquerra Republicana
que en format de moció vam presentar al juliol del 2015 perquè aquesta segona
ciutat de Catalunya, del nostre país, tingués una síndica de greuges.
Avui és un dia important per aquesta ciutat, perquè finalment tindrem una síndica de
greuges a L‟Hospitalet. Una síndica que servirà per enfortir la democràcia, per
preservar els drets de la ciutadania i garantir que no es vulneri cap dret dels
ciutadans i ciutadanes de L‟Hospitalet.
Des d‟Esquerra Republicana de Catalunya, volem manifestar la nostra satisfacció
perquè la primera persona que ocuparà aquesta responsabilitat, en els primer anys,
serà una dona i això és un fet que hem de destacar.
Per Esquerra Republicana, la Merche García és la persona idònia per ocupar
aquesta responsabilitat. Una dona preparada, educadora social, amb una llarga
trajectòria a les entitats i el moviment dels esplais de la nostra ciutat i una dona que
coneix molt bé, de primera mà, els problemes dels veïns i les veïnes de la nostra
ciutat.
Voldríem, també, posar en valor que la Merche ha generat un ampli consens, entre
el teixit associatiu de la nostra ciutat. Perquè en el procés participatiu, la Merche
Garcia ha rebut el suport de més de 26 entitats de diferents àmbits, de diferent
sensibilitats que van des de la federació d‟associacions de veïns de L‟Hospitalet, els
sindicats, els esplais, associacions empresarials o entitats de dones, cooperació,
cultura i ensenyament. Un recolzament que hem de posar en valor perquè demostra
un consens social i cívic ampli envers a la futura síndica de greuges de L‟Hospitalet.
Per acabar, també m‟agradaria, doncs, posar sobre la taula alguns elements sobre
el tema del reglament, un reglament que cal recordar que va ser consensuat per les
diferents forces polítiques en diverses reunions. El nostre grup municipal va
manifestar en aquestes reunions, en minoria perquè altres forces amb més
representació que la nostra, doncs, no ho vam considerar adient, que havíem de
rebaixar, doncs, el suport d‟entitats i de persones per poder presentar candidatura i
també doncs, que hi hauria de promoure un procés més participatiu per escollir a la
síndica. Esperem que aquelles propostes que en aquelles reunions no van avançar
i que ara sembla que són de consens de gairebé totes les forces polítiques, doncs,
es puguin implementar per millorar aquest reglament.
I jo desitjar, si finalment és escollida, doncs, la Merche, en votació, com a síndica de
greuges que tindrà molta feina perquè haurà d‟atendre les queixes de la ciutadania i
hauria de garantir que no es vulneri cap del drets dels hospitalencs i també hi haurà
d‟intervenir en aquells assumptes que afecten a la vida quotidiana dels hospitalencs
en serveis municipals, com podria ser la neteja, el civisme, els serveis socials,
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l‟urbanisme o la seguretat. I la seva tasca, si finalment és escollida, servirà sobretot
per millorar aquesta ciutat i per enfortir la institució d‟aquest ajuntament que té com
a vocació servir a les persones i servir a la gent de L‟Hospitalet. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part del Partit Popular.

SR. MARTÍN HERMOSIN (PP)
Gràcies. Bueno, nosotros en primer lugar pues queremos dar también la bienvenida
a todos los representantes de muchas entidades que se encuentran hoy aquí y a
ciudadanos en general, también a Merche García, no solo la bienvenida si no la
enhorabuena por haber llegado a este proceso o al final de este proceso. La
enhorabuena también, por haber obtenido tantos apoyos y tanta unanimidad.
Sí que nos hubiese gustado que hubiesen habido más candidatos, quizás el
proceso que los grupos políticos hemos adecuado para este reglamento, pues no lo
ha facilitado y también el hecho de que hemos tenido una candidata que ha
obtenido, también, muchos apoyos de entidades de la ciudad.
Nosotros, la figura del síndic, siempre hemos dicho y lo hemos expresado
públicamente que la contemplamos como un cargo simbólico y como cargo
meramente representativo. Esta fue una propuesta de Esquerra Republicana que
trajo aquí a este Pleno, nosotros nos abstuvimos porque pensábamos que la
comissió de suggeriments i reclamacions, ya tenía facultades suficientes en este
ayuntamiento como para llevar a cabo ese trabajo, pero una vez llegado hasta aquí,
pues, nosotros somos partícipes de este proyecto. Eso sí, vamos a dar libertad de
voto a los integrantes del grupo, libertad de manera, pues, anónima como está aquí
expresado en el reglamento, pues determinen o validen la candidatura aportada.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Per part d‟Esquerra Unida.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Hola, molt bona tarda. El nostre grup considera que la figura del síndic o síndica és
de prestigi i també molt emblemàtica. En aquest sentit, es va treballar en un
reglament perquè l‟elecció d‟aquesta figura sigues la més participativa possible i
amb diverses candidatures recolzades per votació popular pel Consell de Ciutat i
posteriorment pel ple de la ciutat.
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La realitat és ben diferent, ja que ha estat una única candidatura la que ha
prosperat deslluint un procediment que estava pensat per oferir a la ciutadania
diverses opcions.
Valorem molt positivament l‟esforç de les entitats que han donat suport a aquesta
única candidatura i de la mateixa candidata, molt coneguda a la ciutat i molt
estimada, també, a l‟àmbit associatiu.
Però també considerem que s‟ha perdut una oportunitat per estimular la participació
ciutadana, ja que aquesta figura ha de ser la defensora dels veïns i veïnes de la
ciutat i precisament per això ha de ser la ciutadania qui esculli entre diverses
candidatures. Lamentem que aquest procés de selecció hagués estat insuficient.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies per part de Ciutadans.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, gracias, Sra. Alcaldesa. Miren, voy hacer referencia al acta de pleno de
28 de julio para que se entienda nuestra posición y como obramos en
consecuencia. En aquel momento, dijimos aquí y lo leo literalmente, en relación con
el punto 43 del orden del día, se refiere a la moción cuando se presentó para si se
aprobaba o no, que hubiera una síndica en nuestra ciudad.
“Ciudadanos votará en contra, la razón no es otra que de conformidad con la Ley de
Bases de Régimen Local, en este ayuntamiento, existe la comisión especial de
sugerencias y reclamaciones cuya función en el ámbito competencial propio son
casi las que corresponden al defensor pueblo, defensor de greuges. Eso con
independencia de que el síndic de greuges, ya se está haciendo, esa labor el que
tenemos para Cataluña, creemos que es una doble función. Y nosotros, claro, ahí,
no lo veíamos claro. Habíamos dicho que entendíamos que era duplicar puestos, o
sea, como siempre, poner más grasa a la Administración.”
Y miren, nosotros en coherencia vamos a actuar hoy con esa posición. Porque
entendíamos que esa figura no hacía falta y que nos cuesta dinero y que hay otras
prioridades.
Miren, la figura de Merche García, nadie la puede discutir aquí, es más, si tuviera
que ser porque nosotros lo viéramos así, porque entenderíamos era necesaria,
seguramente y de aquí aprovechar para decir que las entidades que la han elegido
no se han equivocado. Seguramente es la mejor, por el amplio conocimiento que
tiene de la ciudad y por su trabajo en la ciudad tantos años. Pero eso no tiene nada
que ver con lo que estamos diciendo aquí desde el grupo de Ciudadanos. Lo que
decimos es que nosotros consideramos innecesaria esa figura en esta ciudad.
Porque tenemos una comisión que cumple esa función exactamente y se ha dicho
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por aquí, también he oído la palabra simbólica. Hombre me parece que pagar por
simbolismos, no está el horno para bollos. Yo creo que el dinero hay que cuidarlo,
supongo que tendrá algo más que simbolismo, supongo yo. Porque si es sólo eso,
flaco favor hacemos a las arcas municipales y sobre todo a los vecinos.
En cualquier caso, quiero que quede muy claro que nosotros no cuestionamos para
nada la figura de Mercedes García, al contrario, si hubiéramos tenido que elegir,
porque estuviéramos de acuerdo con esa figura, seguramente también la
hubiéramos elegido porque probablemente en lo que hemos podido ver en la ciudad
es la que reúne un perfil mejor para nosotros y en cualquier caso, si al final sale
aprobada por este pleno, obviamente, nosotros la felicitaremos y le desearemos
suerte en ese cargo y que los ciudadanos de L‟Hospitalet reciban el beneficio que
les pueda hacer, esa consultoría, porque no es otra cosa, porque al final, si no es
simbólico, sí es cierto que no tiene carácter ejecutivo.
Consideramos que los dineros públicos hay que
Consideramos que en Hospitalet hay, sin ninguna
absolutamente necesario, pero bueno, como
consideraremos que si la mayoría del pleno
aceptaremos de buen grado ese nombramiento.

tratarlos con mucho cuidado.
duda, prioridades que no eran
buenos demócratas también
lo ve, nosotros obviamente

Pero que quede claro, que por coherencia con lo que hemos venido diciendo a lo
largo de este pleno y por aquello que hemos dicho de que hay que preservar los
intereses de los ciudadanos en el tema económico también y no meterle más grasa
a la Administración, porque tenemos un problema en España y en Cataluña
también, claro que sí.
Que tenemos duplicidad en muchas Administraciones y esto nos cuesta mucho
dinero, es insoportable, al final para cubrir eso, tenemos que tirar del bolsillo de los
contribuyentes y ya están bastante esquilmados. Creemos que no era necesario,
por tanto, en coherencia con eso y lo decimos con valentía, aunque es un voto
secreto, vamos a votar en contra. Pero recalco, otra vez, nada que decir de la figura
de Merche García, que si yo hubiera estado de acuerdo con que esa figura debería
existir, hubiera sido el primero que seguramente y por eso digo que las
asociaciones que la han votado no se han equivocado, han hecho un buen trabajo,
seguramente hubiera sido el primero en apoyarla.
Dicho esto, pues nada, seguiremos en coherencia, como hemos hecho aquí con lo
pensamos desde el principio y no nos duelen prendas en decir lo que pensamos y
no nos amparamos en un voto secreto porque nos gusta dar la cara. Ciudadanos
quiere dar la cara siempre. Si alguien se siente agraviado por lo que he dicho, lo
siento, pero es nuestra forma de hacer y nuestra forma de actuar en política.
Muchas gracias.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per part del grup socialista.
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SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Primer de tot m‟agradaria saludar al Sr. Joan Barrera,
Síndic municipal de Greuges de Cornellà i actualment President del Fòrum de
síndics i síndiques, defensor i defensores locals de Catalunya i també el Sr. Toni
Martínez, administrador de l‟entitat i també adjunt del defensor de la ciutadania de
l‟Ajuntament de Santa Coloma de Gramanet.
Com ja vaig fer en el Ple de l‟aprovació del reglament orgànic dels òrgans de
defensa de la ciutadania, agrair la seva col·laboració i recomanacions que ens van
fer per tirar endavant un reglament consensuat amb tots els grups polítics, que si no
recordo malament, només va sortir amb l‟abstenció d‟un únic grup polític, no només
per part de l‟equip de govern, jo crec que això sempre ha sigut un tema positiu.
Espero que segueixin posant a disposició de l‟Ajuntament i de la nova Síndica, la
seva expertesa i experiència en la defensa de la ciutadania. Gràcies.
Avui votarem a la nova Síndica local de L‟Hospitalet, una nova figura que tal com
diu el reglament en els punts 4 i 24, correspon en exclusiva la resolució dels
greuges per diferenciar-ho de la comissió de queixes i suggeriments i així no hi
puguin haver duplicitats.
Un procés fet amb transparència i participació que es va engegar l‟any passat amb
la redacció del reglament i que ha posat l‟accent i el protagonisme en les entitats de
la ciutat. Lògic si pensem que tenim gairebé 630 entitats a la ciutat i d‟aquestes més
de la meitat demanen subvencions a l‟Ajuntament i que tenim més de 134.000
associats a les nostres entitats i un procés que ha permès que la ciutadania pogués
votar la proposta de síndica a la pàgina web, que ha tingut una incidència petita
perquè només hi ha hagut una candidata que va passar per la Junta de Portaveus i
que també va passar per l‟últim Consell de Ciutat del passat 9 de gener, però que
ha de servir per millorar, com s‟ha comentat en algun altre grup polític, millorar el
nostre reglament per següents ocasions.
Per tant, i a partir d‟aquí, posem en marxa la Síndica local, una institució
independent i separada de les responsabilitats polítiques. El nostre ordenament
jurídic defineix com un principi democràtic “el dret de la ciutadania a participar a la
gestió dels assumptes públics”. La proximitat dels síndics i defensors de la
ciutadania, la facilitat per posar-s‟hi en contacte, l‟assumpció de més competències
per part dels ens locals amb matèries diverses i la creixent tendència a buscar
mecanismes que millorin la protecció de la ciutadania davant de l‟administració, són
els aspectes que finalment promouen la implantació de la Sindicatura de Greuges
en els àmbits locals.
La Síndica ha de vetllar perquè la ciutadania pugui gaudir d‟una bona administració
local. L‟objectiu de la institució és la defensa dels drets de la ciutadania en l‟àmbit
local, per la qual cosa, pot supervisar a l‟administració municipal. La seva actuació
suposa examinar i resoldre les greuges formulats d‟acord amb els criteris de
legalitat i equitat. També podrà actuar com a mediador, sempre que les parts ho
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consentint o bé proposar fórmules de conciliació o acords entre l‟administració i la
ciutadania.
La creació de la institució en un ajuntament és una mostra de la maduresa
democràtica i del compromís d‟atenció i servei a la ciutadania dels seus
responsables polítics.
Merche, molta sort en aquesta nova etapa com a Síndica. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé gràcies. Si no hi ha cap comentari més, procediríem a fer la votació. La Sra.
Secretària si ens pot començar a fer la crida a tots els regidors i regidores.

SRA. SECRETÀRIA
Comencem tal com s‟ha acordat en Junta de Portaveus, per ordre d‟intervenció
ordinària en el Ple.

A continuació, la Secretària procedeix a anomenar individualment als Regidors i
Regidores. Tots ells dipositen el vot en la urna habilitada a l’efecte.
Bé ja, finalitzada la votació fem l‟escrutini.

SRA. ALCALDESSA
Fem l‟escrutini.

SRA. SECRETÀRIA
Els resultats són 17 vots de suport a la candidatura, amb lo qual supera les tres
cinquenes parts previstes en l‟article 7.i) del reglament orgànic dels òrgans de
defensa de la ciutadania de L‟Hospitalet. Per tant queda escollida Síndica de
Greuges de L‟Hospitalet, la Sra. Mercedes García Villatoro.

SRA. ALCALDESSA
Bé, ara sí, perquè tal com s‟ha comentat aquesta proposta que ha passat per tot el
procés del reglament i que l‟últim punt o l‟últim dia que vam parlar d‟aquesta qüestió
va ser al Consell de Ciutat, en aquell moment, doncs, malgrat que va ser proposada
la Merche García perquè fos elevada al ple, jo personalment, li vaig dir que no la
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felicitaria fins que no fos realment escollida, ara sí, per tant, felicitats, moltes
felicitats per el teu nomenament, ja s‟ha formalitzat tot el procés que va començar,
tal com s‟ha dit, al juliol del 2015.
Han estat, doncs, molts mesos per fer tot el procés, per crear un reglament, un
reglament que com s‟ha dit per part d‟alguns grups, doncs, possiblement no és el
millor reglament del món però és el nostre, és el què els grups polítics d‟aquest
consistori, van creure el millor, per obtenir aquesta figura i segurament, desprès de
l‟experiència, d‟aquesta primera experiència, doncs, possiblement, doncs, hauríem
de plantejar-nos la seva reforma perquè la segona o segon síndic d‟aquesta ciutat,
pogués haver estat escollit entre un ventall de candidats i segurament entre una
participació de milers i milers de ciutadans de la ciutat.
De totes formes, jo crec que tot això no impedeix que li traiem importància al què
avui s‟ha fet en aquest ajuntament que és escollir per primera vegada a la història
de la ciutat aquesta figura, una figura que ha de ser, com també s‟ha comentat per
part d‟alguns grups, emblemàtica però també d‟utilitat i d‟utilitat no a aquesta banda
dels polítics que estem representants als ciutadans si no precisament ha de ser útil
als ciutadans i ciutadanes de la ciutat, en defensa dels seus drets, de les seves
preocupacions i de les seves queixes. Jo espero que no hi hagi massa feina, doncs
perquè les coses funcionin, doncs, tot el bé que volem que funcionin, però és
evident que si hi ha aquesta figura, hi ha, doncs, totes les figures que acompanyen
a l‟ajuntament, és perquè segurament, molts ciutadans i ciutadanes veuran útil i
necessitaran acudir a la síndica d‟aquesta ciutat.
La Merche és una persona que s‟ha dit, i jo no ara no faré, no m‟estendré perquè
crec que tots la valorem, la coneixem, és una persona que va néixer de les entitats,
que neix a les entitats de la ciutat, per tant, això també fa que en una part dels seu
coneixement i de la seva forma de funcionar, conegui perfectament el que són les
famílies, el que és la ciutat, i per tant, segurament, malgrat la seva joventut, però
també amb la maduresa que amb l‟experiència també s‟adquireix, crec que pot ser,
doncs, una persona que assumeixi, per primera vegada, aquesta responsabilitat i
que marqui un camí que segurament comença avui però que tindrà un llarg
recorregut en la nostra ciutat.
Per tant, Merche, moltes felicitats. Crec que avui estàs acompanyada de moltes
entitats, d‟uns representants dels teixit associatiu de la nostra ciutat, dels sindicats,
de les entitats, del món no només del teu món que coneixes més que és el món de
l‟esplai, si no de tot el què representen moltes de les persones i de les cares que
avui estan aquí amb tu.
Per part nostra i jo com alcaldessa, reitero les meves felicitacions, crec que també
estàs acompanyada de persones que podran, doncs, ajudar en aquesta nova feina
que encetem i que tenim com a repte tots plegats i espero i desitjo que tinguis molta
sort i molts èxits i molt bona feina. Per tant, gràcies i en fi, ens anirem veient a partir
d‟ara, segurament una mica més sovint, no del que fins ara, doncs, teníem costum.
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I dit això, comencem ja, o continuem amb el Ple, a partir del punt número 2 de la
Comissió Informativa de Presidència i amb els punts següents.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí gràcies. A favor del 2 i assabentat del 3 i el 4.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor de l‟acord número 2 i assabentada de la resta. Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, en primer lloc, voldríem fer algun comentari en relació al punt 2, aquell que
determina el règim de dedicació i retribucions de la nova figura aprovada de Síndica
de Greuges de L‟Hospitalet.
Bé, el nostre grup municipal votarà en contra d‟aquest règim de dedicació per a la
nova figura de Síndica.
Em sembla, com ja ens té acostumat, ens té acostumades el govern municipals, em
sembla elevadíssima l‟assignació proposada. Pensem que per 20 hores setmanals,
per una dedicació parcial, a mitja jornada, la retribució bruta serà de 14
mensualitats per un import de 2.572 € mensuals.
Per nosaltres ens genera moltes preguntes: com podrà empatitzar aquesta nova
figura amb la realitat vital de la gent de la nostra ciutat? Com per exemple, ho podrà
fer, amb les llars del barri que segurament coneix bastant bé a prop, la persona
escollida, amb les llars del barri de les Planes, per exemple, que ingressen
mensualment i per família, menys de la meitat d‟aquest sou a mitja jornada, i tot
plegat, el què estem decidint avui, amb calés públics. Uns 14.000 €, estem parlant
d‟uns 14.000 €, per any i llar, d‟aquestes llars del barri de Les Planes, segons
l‟enquesta dels barris, publicada pel propi Ajuntament, front als 36.000 € que
cobrarà la nova síndica de greuges, per mitja jornada, anuals.
Des d‟aquest grup municipal, apostem pels sous dignes dins de les administracions
públiques, sense cap tipus de dubte, però no acceptarem mai, amb la realitat,
sobretot, amb la realitat socioeconòmica de moltes de les nostres veïnes, que un
sou mensual brut de 5.144 €, fent jornada completa, sigui un sou digne. No ho
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acceptarem mai.
En relació al punt 4, el Pla d‟auditories i actuacions del control financer dut a terme
per la Intervenció General, ens agradaria comentar alguns assumptes inclosos a
l‟expedient de control financer, elaborat per la pròpia Intervenció General d‟aquest
Ajuntament.
El primer cas és la concessió opaca, al nostre entendre i no justificada del complex
esportiu Tennis de L‟Hospitalet i la constatació d‟irregularitats en la gestió pública
del concurs que ha fet l‟Ajuntament. Cal explicar a la ciutadania que, un equipament
esportiu de propietat municipal, com és el complex municipal de Tennis, segons la
pròpia Intervenció municipal no està essent controlat com marca la llei, quan es fa
una concessió demanial com aquesta.
Des de fa més d‟un any, CUP-Poble Actiu ha anat demanat documentació sobre
aquesta concessió perquè bé, perquè no en agrada la pinta que fa i des de fa
massa temps.
En un primer moment, tot i les mancances i crítiques sobre com es gestiona una
federació esportiva, semblava tenir sentit que la Federació Catalana de tennis
gestionés un centre esportiu de tennis a la ciutat. Almenys, sota l‟esperit d‟una
concessió demanial en la qual l‟administració que permet aquesta cessió, ha de
garantir que compleix amb la funció prevista, que com diu el contracte vigent, recull
garantir que hi hagi classes per a totes les franges d‟edat i el 2% d‟ús gratuït i social
de tenis/pàdel/piscina, entre d‟altres requisits i controls irrenunciables.
Però, a l‟any 2015, la Federació es va vendre per 500.000 €, el seu contracte de
concessió demanial, a una empresa anomenada „Futbol és nuestra vida‟,
participada, segons dades fiscals al 100%, per una constructora “Centro de Obras,
Proyectos y Adecuaciones Torriente SA”, amb seu a Madrid, i que disposa d‟una
marca comercial anomenada “Soccer World”. Però que, quan vas al Complex
Municipal de Tennis de l‟Hospitalet i vas a mirar, aquesta marca es transforma en
l‟Hospitalet Raquet Club.
Tot, a més a més, afectat dins de l‟àmbit del sector 2 del PDU-Granvia Llobregat. El
projecte preveu que l‟espai quedi reservat a equipaments, però també inclou amb
un asterisc, inclou molt a prop, que parli de nous equipaments i no sabem quins són
aquests nous equipaments que té el Govern previst per aquesta zona o inclosos
dins d‟aquesta zona.
Des de la seva entrada, aquesta nova empresa que ara té la concessió demanial de
l‟equipament, va acomiadar a tot el personal del complex que portava anys en
aquests llocs de feina, monitors i tècnics de manteniment del mateix.
La nova empresa tampoc ha afrontat l‟estat de deteriorament evident de l‟espai,
com caldria i s‟ha constatat una baixada també del nombre de socis i sòcies del
club i segons el propi informe de la Intervenció General, no s‟ha presentat la
documentació necessària en un clar incompliment del contracte. Literalment de
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l‟informe d‟Intervenció General, podem llegir l‟extracte quan parla de la revisió del
compte d‟explotació del complex esportiu de Tennis L‟Hospitalet, la Intervenció ens
diu que a data de 3 de maig, la Federació Catalana de Tennis va proporcionar
l‟informe. A més el 10 de març del 2017, efectuat per l‟empresa Pares Auditories,
que només inclou el compte de pèrdues i guanys del mes de gener del 2016.
La Intervenció General va requerir per escrit al servei d‟esports, la presentació el 16
de març de 2017, la presentació de la revisió limitada del compte d‟explotació del
període entre l‟1 de febrer del 2016 i el 31 de desembre del 2016, el servei
d‟esports d‟aquest ajuntament, va respondre el 2 de juny que li ha reclamat a
l‟actual concessionari. El 26 de juliol i el 26 de setembre del passat any 2017, la
Intervenció requereix novament al servei d‟esports, amb còpia al servei de
contractació, la documentació esmentada i l‟informe de l‟incompliment contractual
en que incorre l‟empresa concessionària.
El 3 d‟octubre, el servei d‟esports, respon amb un informe tècnic sobre la no
presentació de la revisió limitada del compte d‟explotació corresponen a l‟empresa
concessionària actual. No obstant, la Intervenció General a data de l‟emissió del
present informe, no té constància de les actuacions que ha pres l‟ajuntament sobre
l‟incompliment contractual que ja va traslladar al servei d‟esports amb còpia al
servei de contractació.
Bé la Intervenció municipal no en té constància i nosaltres tampoc. Què està fent el
Govern, en relació a l‟incompliment contractual per part de l‟empresa
concessionària del Complex de Tennis Municipal L‟Hospitalet, esmentat per la
pròpia Intervenció, en aquest informe?. Li volem recordar a l‟equip de Govern i a
l‟Àrea d‟Esports que és la seva obligació vetllar per garantir el compliment de les
condicions del contracte i per tant, si no ens equivoquem, segons la clàusula XXIV
del contracte de concessió demanial, l‟Ajuntament té la capacitat de deixar sense
efecte aquesta concessió i així li tornem a demanar des d‟aquest grup municipal.
Davant la constatació que mostra la Intervenció general d‟aquest Ajuntament de
l‟incompliment del contracte, bé ens preguntem si aquest equip de govern voldrà
treballar per a retornar a la gestió municipal aquest equipament a la vista dels
incompliments reiterats.
El segon cas, seria l‟absència de justificació de les assignacions dins del propi
informe de la Intervenció General. L‟absència de la justificació de les assignacions
als grups polítics municipals. Una lluita per la transparència que el nostre grup porta
reclamant des de l‟aprovació d‟una moció en aquest propi Ple, ara fa just un any.
Intervenció ens diu que “els treballs de verificació de les assignacions als grups
polítics aprovades per acord de Ple de l‟ajuntament del 19 de juny de 2015, d‟acord
amb el que disposa l‟article 73.3 de la Llei, previstos inclosos en el Pla d‟auditories i
d‟actuacions de control financer no s‟han pogut dur a terme, per part d‟aquesta
Intervenció, atès que no s‟ha disposat de la informació necessària i que resta
pendent de l‟aprovació per part d‟aquest Ple municipal dels requisits de la
comptabilitat específica dels grups polítics, una vegada que el Ple aprovà el 24 de
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gener de 2017, ara fa un any, la moció per efectiva la transparència de la
comptabilitat dels grups municipals en relació a les assignacions públiques.”
En relació amb això exposat, cal fer referència, diu la Intervenció, a que “l’acte de la
Comissió Especial de Comptes de la sessió del 19 de setembre, reflecteix que
aquesta Intervenció ha confeccionat una proposta de regulació per ser incloses les
bases d’execució del pressupost o la norma reglamentària oportuna, la qual s’ha
facilitat al Tinent d’Alcaldia d’Hisenda i Serveis Centrals i que està pendent de
tramitació un any desprès.”
Per finalitzar aquest apartat, bé a dir que l‟esborrany de proposta de regulació
citada confeccionada per la Intervenció General, dur per títol “regulació i control de
la dotació econòmica dels grups polítics municipals”, i conté els requisits formals per
a l‟acreditació de les dotacions econòmiques, els criteris d‟elegibilitat de les
despeses, el procediment de justificació i de reintegrament, així com, els documents
amb el disseny del format del compte justificatiu i del quadre de comptes de la
comptabilitat específica. I aquesta serà la proposta que presentarem avui mateix al
Ple, com a part fonamental de la moció conjunta que presentem amb Esquerra
Republicana.
També volem destacar, per últim, la valoració de la Intervenció General sobre els
contractes promoguts pel govern actual. La Intervenció General diu literalment en
relació als contractes menors reiteratius en exercicis successius i vistos els
informes..., ho acabarem desprès. Gràcies.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Bona tarda. Ara sí felicitar a la Merche García perquè ara és el moment, com deia
abans l‟Alcaldessa, hi hem votat i ha sortit escollida.
Ens donem per assabentats del punt 3 i 4 i respecte al punt número 2 que és l‟acord
relatiu a la determinació de règim de dedicació i retribucions de la Síndica de
Greuges, volem dir el següent, no ens enganyem, la persona que té com objectiu
defensar els drets dels hospitalencs, que en som més de 250 mil no té davant seu
una feina fàcil. És una feina que il·lusiona, que enorgulleix i que fascina, però no és
una feina fàcil.
És per això, que creiem que és necessari que la persona que ho faci, que la
persona que hagi de ser el nostre síndic de greuges, compti amb tots els recursos
necessaris per poder dur a terme la seva feina. I entenem que dins d‟aquests
recursos, també s‟hi troba el percebre una retribució econòmica. Una retribució
econòmica que entenem ha de ser equiparable amb la responsabilitat del càrrec i
que ha de permetre que aquest càrrec també pugui ser ocupat per persones en
edat laboral i amb grans capacitats i professionalitat.
Si volem un bon garant dels drets de la ciutadania, també hem de permetre que
aquesta persona pugui dedicar-se a aquesta feina. Per tant, des del nostre Grup,
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votarem favorablement aquest acord, però tot deixant constància que de la mateixa
manera que defensem que la figura del síndic de greuges de la ciutat, hagi d‟anar
acompanyada d‟un sou que dignifiqui i possibiliti la feina que durà a terme, també
exigim que aquesta persona, que aquesta feina es faci sempre des de l‟objectivitat i
amb l‟únic objectiu de defensar als més importants, la ciutadania de L‟Hospitalet.
És per això, que des d‟aquí avancem que anirem realitzant un control periòdic
d‟aquesta figura.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Sobre el punt número 2, votarem a favor i fer les
següents consideracions. La Síndica, ja escollida, de greuges de L‟Hospitalet, igual
que la resta, doncs, de síndic i síndiques del nostre país, doncs necessita tindre
personal, un espai, una infraestructura adequada i una retribució econòmica adient
que permeti, doncs, desenvolupar la seva tasca amb garanties i condicions.
La gran majoria de ciutats que tenen síndics o síndiques o defensors o defensores
de la ciutadania que són similars a la nostra i governades per diferents forces de
diferent color, com podria ser Barcelona, Terrassa, Santa Coloma, Badalona o
properament la l‟Ajuntament de Sabadell i seguint les indicacions de que avui
aquells representants el Fòrum de síndics de Catalunya, aposten perquè les
retribucions seguin equiparables a la d‟un regidor de govern, bàsicament perquè és
necessària que la persona que es dediqui a fer aquesta tasca, tingui les condicions i
també pugui dedicar-se a temps complert a fer la seva feina, una feina que com a
abans es comentava, no serà poca a la segona ciutat, perquè a l‟hora d‟atendre les
queixes dels veïns i les veïnes i poder també, incidir en diferents àmbits relacionats
amb els serveis municipals.
Referent al punt número 3, ens donarem per assabentats i sobre el número 4,
doncs,també ens donem per assabentats i voldríem fer diferents consideracions.
En primer lloc, volem agrair a la Interventora i tot el seu equip, doncs, les facilitats
que ens ha donat per poder desenvolupar la nostra tasca com a grup municipal.
Sobre aquest àmbit, un altre element que voldríem fer esment en aquest Ple, i ho
han comentat altres grups polítics és el tema de la concessió del complex esportiu
del Tennis L‟Hospitalet. En aquest sentit, ens agradaria saber què farà l‟equip de
govern perquè es compleixin les seves obligacions i quin serà el futur d‟aquesta
concessió.
També ens preocupa les incidències manifestades a l‟informe sobre els
poliesportius municipals de Bellvitge i Les Planes i també tal com comentava el
portaveu de la CUP, amb el qual tindrem desprès un debat sobre el tema d‟auditar
els comptes als diferents grups municipals. Una moció que presentem conjuntament
entre la CUP i Esquera Republicana, doncs, ens preocupa que no es pugui auditar
aquests comptes dels grups municipals perquè són diners públics dels ciutadans i la
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ciutadanes, ja una moció, doncs, aprovada i deixar constància que aquest grup
municipal ha entregat, en aquest ajuntament, els seus comptes, les depeses, per tal
de que puguin ser auditades per a qui li correspongui de l‟Ajuntament i creiem
necessari que els comptes dels grups municipals siguin també auditats per part de
la pròpia Administració, doncs local, i en aquest cas, la Intervenció. Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSIN (PP)
Gracias. En primer lugar, pues dar la enhorabuena a Merche por su reciente
nombramiento y ya definitivo. Respecto al punto número 2 como hemos dicho
antes, nosotros creemos que la figura del síndic debe ser una figura, pues no
ejecutiva, y por tanto no vamos a votar a favor del régimen de retribuciones.
Respecto al resto de puntos, nos damos por enterados. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bona tarda. Com ja hem comentat, referent al punt 2, com ha hem comentat
anteriorment, considerem que la figura del síndic o síndica és de prestigi,
emblemàtica però també simbòlica, que precisarà d‟una oficina de suport jurídic i
administratiu per desenvolupar la seva tasca. Per valorar el cost total que implicarà
el nomenament de la Síndica, caldria un informe econòmic del pressupost
d‟aquesta oficina de suport.
Considerem també que seria convenient que aquesta figura no tingués
dependència econòmica del propi Ajuntament per assegurar la màxima objectivitat.
Volem recordar que en el primer Ple d‟aquesta legislatura, el nostre grup municipal,
va proposar revisar a la baixa les remuneracions dels càrrecs públics i dels
assessors per reduir l‟abismal diferència salarial amb la mitjana del món del treball i
per instaurar una forquilla salarial justa que apropi la realitat dels polítics amb la
realitat social i al servei dels veïns i veïnes. Aquesta proposta va ser rebutjada per
la majoria del Ple. Tot i així, el grup de Canviem L‟Hospitalet, hem estat fidels al
nostre codi ètic i fem donació d‟una part del salari a projectes socials, ambientals,
solidaris i d‟investigació biomèdica.
Aquesta proposta de retribucions que es porta a votació avui, no compleix amb els
estàndards que vam proposar com a forquilla salarial justa i ètica amb la que el
nostre grup actua i per tot això, no podem votar favorablement a la remuneració
plantejada.
SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Un moment, falta el punt 3 i 4. Ens donarem per assabentats del punt 3 i sobre el 4,
òbviament ens donarem per assabentats però constatar elements que jan han
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repetit els grups. Preocupació d‟una manera ja recurrent sobre la gestió comptable
dels nostres centres municipals esportius que s‟esmenta a l‟informe.
Ens preocupa la situació a Gasòmetre, al Complex de Santa Eulàlia, Complex
esportiu Las Planas, i el Complex Tennis Municipal de L‟Hospitalet i al Sergio
Manzano que ja és intervingut i òbviament l‟hospitalet de la zona nord. La conclusió
és que no cada any que vinguem aquí, sobre l‟informe que de manera curada i amb
unes condicions que diguem no són les millors possibles, Intervenció i el seu equip
ha tornat a fer una feina encomiable i que agraïm de nou per la seva tasca. El que
hem de fer és què farem amb el conjunt de descontrols, per dir-ho així, sobre la
gestió comptable i, a vegades també,la gestió ordinària d‟aquelles entitats que
gestionen aquests centres municipals. Jo crec que hem d‟assumir, s‟han d‟assumir
responsabilitats vers la gestió i el control d‟aquests centres i també veure la
responsabilitat política respecte això. Jo crec que és una llosa massa important que
costa milers d‟euros als ciutadans i ciutadanes de L‟Hospitalet, any rere any, la
gestió d‟aquests centres municipals i obligarà òbviament a fer un debat col·lectiu,
ciutadà i més enllà, no solament d‟aquest Ple, ciutadà com dèiem, sobre la situació
d‟aquests centres esportius municipals, quin futur tenen i quina garantia li donem al
conjunt de ciutadans i ciutadanes que gaudeixen d‟aquest servei públic fonamental.
Un altre tema que ens sobte i que ja vam denunciar a altres plens, és la mala praxis
que serà, en principi, delicte a partir de.., o possible delicte a partir del març de
2018. La concatenació de contractes menors que de fet suposa l‟alteració,
l‟adulteració de la contractació pública. En alguns temes concrets ho vam portar i
aquest tema que es refereix Intervenció d‟una manera més amplia, creiem que això
afecta a la transparència i òbviament, segons l‟adaptació a la llei, a partir de març
d‟aquest any 2018, això ja no serà una mera norma que es pugui saltar, serà un
element que des del nostre grup, treballarem per òbviament, resseguir-ho i que no
es vulneri aquest element fonamental.
I el darrer element que volíem comentar i ens porta novament a portar-nos les mans
al cap, els vergonyosos beneficis que els serveis funeraris “Áltima”, any enrere any,
porten aquí, al conjunt de la ciutadania, aquest any han sigut tres milions tres cents
mil euros, de nou aquesta empresa gaudint d‟un sistema, diguéssim, bé, tothom
faria negoci d‟aquesta manera, respecte a la inversió feta, el servei de Serveis
Funeraris, a la nostra ciutat.
Creiem que això ha de portar una reflexió seria al Govern municipal, al Ple
municipal, sobre quines solucions podem dur a terme, respecte dels serveis
funeraris de la nostra ciutat, com a servei públic fonamental.
No es pot sustentar aquest tipus de guanys sobre un servei públic que es basa,
també en el dolor de les famílies, ho hem de dir així i així ho va denunciar
l‟associació contra els abusos funeraris. Continuem donant font de beneficis
milionaris a una concessió molt important. Ho hem dit i ho tornarem a plantejar,
volem una empresa municipal i la recuperació, quan abans millor, de la concessió.
No hi ha elements econòmics que sostinguin aquest tipus de concessions. Estem
privatitzant els guanys i no havent guanyat pèrdues, les internalitzem, les assumim
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entre tots i totes, com hem comentat anteriorment a la gestió d‟equipament
municipals. Per lo tant, seguirem treballant perquè l‟economia, l‟eficiència i el servei
públic siguin elements fonamentals de la gestió dels nostres equipaments i serveis
públics municipals. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias, Sra. Alcaldesa. Muy bien, pues ahora es el momento,
quizá de explicar lo que antes he dicho de por qué nos oponíamos al nombramiento
de la Síndica. Esta es la reflexión, la reflexión era una pincelada antes, es la
siguiente, efectivamente como les he dicho antes, nosotros entendemos que no es
necesaria porque tenemos ya distintas figuras que vienen a defender y hacer la
misma labor que aquí se le va a encomendar a la Síndica. Es decir, la Comisión de
quejas y sugerencias y al mismo tiempo tenemos por encima el Síndic que
seguramente, de Cataluña, que seguramente en el Ayuntamiento, los funcionarios
sabrán que hay esas quejas que recogen desde esta ciudad, porque es con
carácter general.
Por tanto, es verdad y se criticaba aquí y me congratula por parte de otros grupos
que tengan también ese sentimiento, ese sentido de lo que es, en este caso, o en
cualquier otro caso, sería bueno que se trasladaran dichos casos, de lo que es
tener en consideración los recursos y los dineros públicos. Dónde creemos que
tiene que haber prioridades y dónde no y aquí entendíamos que no debía ser una
prioridad por lo que he dicho anteriormente.
En cualquier caso, no solamente lo que va a cobrar la Síndica, que obviamente si
hace su trabajo deberá de cobrar. Pero estamos hablando de un sueldo, si fuera a
jornada completa, de 72.000 €, suponemos que querrá, haciendo media jornada,
compatibilizarlo con el trabajo que está haciendo en otras entidades de la ciudad.
Puede ser hasta legítimo pero entendemos que no debería ser así, por una razón,
porque puede haber un conflicto de intereses. Podía ser que hubiera una
reclamación por una alguna de estas entidades, en las que ella está dando ese
trabajo y verá un conflicto de intereses, porque claro, no puede ser como juez y
parte.
Yo estoy seguro que la figura de Mercedes, no entraría en eso porque le doy la
suficiente decencia, de sobra, para no entrar en un conflicto de intereses
perjudicando a una u otra Administración y favoreciendo a una u otra. Eso lo tiene,
por supuesto porque creo que la conozco y la conocemos. Pero es lo que hemos
dicho algunas veces aquí que no hay que…, sino que además demostrarlo, la frase
esa que puede molestar, ¿no?, además demostrarlo, porque evitando, eso, esa
ocasión, se evita la suspicacia.
Y es importante que cuando se trata de dineros públicos y de cargos públicos, cada
día, haya más ejercicio de transparencia y que no quepan las suspicacias. Pero no
solamente lo que pueda cobrar ella, que seguramente si hace su trabajo, pues, es
legítimo que lo cobre sino que esto lleva aparejada una oficina con un...,
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suponemos, que con un abogado para que asesore, porque yo creo que ella no
tiene el título de derecho y ahí habrá que tener información en cuanto a lo que deba
aportar un hombre que sepa de derecho y que conozca la ley y alguien secretaria o
secretarias que le ayuden y una oficina que tendrá sus gastos. Obviamente eso
supone… y aquí no tenemos esa partida presupuestaria, no lo podemos discutir. Lo
estamos haciendo a ciegas algo sin conocer los número definitivos que nos va a
costar este cargo.
Cuando hemos entendido, y ahí es la base en la que nosotros hemos votado en
contra que quizás se podría prescindir, puesto que está la ciudad
suficientemente…, tiene los suficientes elementos para que el ciudadano que se
vea en sus derechos, pisoteado entre comillas, por la Administración, dónde recurrir
Síndic de Greuges de Catalunya y la Comisión de quejas y sugerencias de la
ciudad.
Sí que nos parece como…, otra vez volvemos a lo mismo, a no tener en cuenta que
los ciudadanos hacen un esfuerzo grande para contribuir a las arcas municipales y
debemos de tener y ser muy escrupulosos dónde ponemos el dinero y cuáles son
las prioridades.
No me cansaré de decirlo, otra vez, porque no quiero que se interprete mal mi
discurso y mis palabras, nada que ver con la figura de Merche García, criticamos
que esa figura no hacía falta y al final, oiga, vamos a aceptarla, como no puede ser
de otra manera, porque el Pleno, que como he dicho otras veces aquí, es soberano
en sus decisiones y es verdad que a veces le reprocho al Gobierno que no se tiene
en cuenta lo que dice el Pleno y yo no puedo hacer lo mismo, y yo lo tengo en
cuenta porque, seguramente los señores que han votado a favor de esto,
representan muchos más votos de los que podamos representar este grupo y
entonces, en consecuencia con eso y respetando escrupulosamente la democracia,
podemos hacer el discurso que hacemos de que creemos que esos recursos no
harían falta para esta figura, pero respetamos plenamente lo que ha tomado en
consideración este Pleno que es la mayoría de los votos que representa la
ciudadanía.
Yo creo que con esto también y no quiero dar lecciones a nadie, por supuesto, lo
digo como se suele decir en el argot de la calle de buen rollo, que se tome nota por
parte del Gobierno, como nosotros somos capaces, como no puede ser de otra
manera, obviamente, de entender cuándo hay una mayoría que en contra de lo que
nosotros opinamos, vota lo que vota y la respetamos y obviamente decimos lo que
tenemos que decir.
No me quiero alargar más en eso, yo creo que ha quedado claro que los intereses
de los ciudadanos, muchas veces están en saber administrar bien sus recursos.
Donde creemos nosotros, nosotros eh?, y podemos estar equivocados, que son
más necesarios. Seguramente habrá políticas sociales por ahí que se nos escapan
y que les vendrían muy bien, muy bien, eso no lo sé, a groso modo, igual esto
cuesta ciento cincuenta o dos o doscientos cincuenta mil euros, que no conocemos
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esa cifra, por eso nos parece muy..., com se diu en català molt agosarat,
manifestarnos aquí, sin saber en definitiva cuánto va a costar esa figura.
Yo lo vengo diciendo a lo largo de las comisiones que hemos hecho de portavoces,
que no estaba de acuerdo, o sea que obro en consecuencia y en coherencia a lo
que venimos manifestando. Incluso tampoco y lo he manifestado en las comisiones
de portavoces que no estaba de acuerdo en el reglamento que se ha estipulado
pero claro también tenía que aceptar que había una mayoría que estaba de
acuerdo.
Pero se ha demostrado aquí en este Pleno, con algunas opiniones de otros grupos,
que parece ser que nos equivocamos, hombre yo quizás menos porque yo decía
siempre que no estaba de acuerdo eh?, pero nos equivocábamos en cómo se
elaboró ese reglamento porque cuartábamos unas figuras que no se podían
presentar o que tendrían muchas desventajas. Y vuelvo a insistir que si yo hubiera
estado ahí, en esa comisión, seguramente hubiera votado también a Mercedes,
porque me parece que es una buena candidata, pero nada que ver con lo que estoy
diciendo.
En cualquier caso, creo que ha quedado clara nuestra posición que nos parece que
hay que hacer, bueno, saber que debe haber prioridades y que en este momento no
era la ocasión para duplicar y para meterle más grasa a la Administración. Lo digo
otra vez, nos sobran administraciones, nos sobran mucha gente que está...,
consells comarcales, diputaciones, etc., etc., de qué diré más, consell de síndic,
aquí, allí, en el otro sitio, porque eso le mete mucha grasa a la Administración y
cuesta mucho dinero a los ciudadanos y hay que evitarlo, a ser posible. No es una
figura imprescindible, sino hubieran las otras figuras, seguramente yo estaría de
acuerdo, en que la ciudadanía tiene derecho a acudir a alguien que le dé un
consejo, solamente un consejo y hacer un informe para que el Gobierno haga luego
lo que quiera. Porque, en definitiva, no es vinculante. O sea que al final es una
figura, que si bien no es simbólica, porque no lo es, sí puede ser de apoyo, de
aconsejar, de acompañar al ciudadano que se vea agraviado por la Administración
pública, sea cual fuere y no es malo pero es que es innecesario en esta ciudad, en
este momento.
Hay unos recursos que entendemos que se van, seguramente, a nuestro modo de
ver, a no diré yo a derrochar, pero sí no se van a optimizar, cuando tenemos otras
prioridades en la ciudad y que son, vamos, están..., y lo he dicho otras veces aquí,
que lo primero quizás sea antes, es una forma de expresarse en el argot más rural.
De manera que yo sí que pido que se tenga en cuenta que cada día más estamos
obligados los servidores públicos a optimizar los recursos, a mirarlos como si fueran
nuestros propios. Porque esto, me temo, muy mucho, que la ciudadanía lo ve,
muchos de ellos, como innecesario porque tienen mecanismos de defensa ante
cualquier posible atropello de la Administración, que por cierto, ocurren esos
atropellos. En fin, yo creo que ha quedado claro lo que queríamos exponer aquí.
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En cuanto al punto número 4, tenemos mucho que decir también en cuanto a cómo
se están haciendo algunas cosas en el mundo de entidades deportivas de esta
ciudad. Ya se ha explicado bastante claro y coincido con los grupos que han hecho
una crítica a como las concesiones demaniales, cómo se está en algunos casos,
mirando para el otro lado, cuando sabemos que sí pasa, están haciendo cosas que
no son correctas. Cómo nos cuesta trabajo escudriñar para poder tener
informaciones y demás y lo que pido es que se corrija.
Las asociaciones deportivas son absolutamente necesarias en esta ciudad.
Trabajan mucho y bien por la ciudad. A unas se les da más soporte a otras menos,
creemos que hay que hacerlas actuar en un plano igual y sobre todo, las que lo
hagan mal, como se está demostrando en algunas cuestiones, tenemos que
intentar ver, si no saben hacerlo es señal de que se lo hagan bien, a que lo hagan
mejor, y evitar que haya, esta picaresca que se observa y que ya otros grupos han
dicho, por no reiterarlo, y intentar ayudarles, incluso con formación, si hace falta.
Porque me da sensación que muchas veces se cometen errores por falta de
formación. Me da la sensación que los que están ahí, en el otro lado, quieren
hacerlo bien, pero a veces no saben, les falta formación, les falta oportunidades
para poder llevarlo adelante su gran labora como la están haciendo.
Y luego sí que hay otras cosas que se han explicado por aquí que rayan en ciertas,
entre comillas, corruptelas, pero no precisamente las asociaciones más modestas,
las que más hacen por ese deporte de base social, si no esas que vienen con
ánimo de lucro. Y cuando se hace alguna cosa mal hecha, y yo he visto alguna
últimamente, la Administración o no ha escudriñado suficiente para demostrarlo o a
mirado para otro lado, eso hay que evitarlo.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Moltes gràcies Alcaldessa.
Bien para responder un poco algunas de las cosas que se han comentado, respecto
al punto 4, en lo que hace referencia a la gestión de instalaciones deportivas,
realmente el informe no dice todo lo que ustedes han dicho, dice algunas cosas,
pero no dice muchas de las cosas que ustedes han comentado. Yo intentaré
responder tanto a lo que han dicho, como a lo que el propio informe dice.
En cualquier caso, un poco al hilo de lo que decía el Sr. Iván Nieto, es cierto los
centros deportivos cuestan dinero a los ciudadanos y ciudadanas, es cierto, como
todos los servicios públicos, con una pequeña diferencia, que es de los pocos
servicios públicos que el ciudadano pago por adelantado y de manera voluntaria y
eso seguramente no lo podemos decir, en todos los servicios públicos que presta el
Ayuntamiento.
¿Tiene un coste?, es cierto, ¿cuál es nuestra obligación?, intentar que ese coste
sea el mínimo posible y que hayan los mínimos problemas posibles en la gestión de
las instalaciones deportivas. Pero claro, algunos de los planteamientos que se
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hacen sobre lo que cuesta o no cuestan las instalaciones deportivas, nos podrían
llevar a la conclusión de que habría que cerrar instalaciones, bueno pues si alguien
está proponiendo que para que esos números que salen en el informe sean
mejores, cerremos instalaciones, pues que lo diga abiertamente y lo discutimos y lo
discutimos sobre todo, con los vecinos, con los usuarios y con las entidades que
están haciendo uso de esas instalaciones.
Por tanto, primer elemento coste, evidentemente, lo tiene. Segundo elemento,
alguno si cayera aquí de manera, pues, esporádica o por casualidad, pensaría que
resulta que las instalaciones deportivas de la ciudad de L‟Hospitalet, deberían ser
una suerte de paraíso en el que los efectos de la crisis económica que todavía se
notan, no han tenido ninguna consecuencia y eso sí es muy optimista pensarlo,
pero la realidad, seguramente, es más dura de lo que ustedes quieran decir o que
quieran ver.
La crisis económica, la subida del IVA que perpetró el gobierno del Partido Popular,
del 8 al 21% en los servicios deportivos y la aparición, sin regulación, porque no hay
una regulación a nivel estatal ni a nivel catalán de tantas instalaciones low cost,
evidentemente tiene un efecto sobre los servicios públicos deportivos municipales,
aquí y en la China popular, como diría aquél, con lo cual, seamos un poco realistas
también, cuando analizamos la situación.
En tercer lugar, evidentemente este Ayuntamiento ha ido haciendo un camino de
adecuación de lo que son las gestiones deportivas de nuestra ciudad y hemos ido
pasando de un modelo en el que había una multiplicidad de modelos de gestión
muy diversos a una apuesta, en todas aquellas instalaciones donde es posible, por
la gestión directa. Y evidentemente no podrán ustedes poner encima de la mesa de
este gobierno grandes problemas en lo que son las gestiones directas que el
Ayuntamiento de L‟Hospitalet está liderando y está abanderando.
Evidentemente hay algunos contratos de concesión que vienen de muy atrás que
han sido problemáticos desde el inicio, que con la crisis se ha agravado esa
problemática y que este momento estamos trabajando para hacer un buen control
para garantizar un buen cumplimiento de las obligaciones de los concesionarios.
En cuanto al polideportivo de Las Planas, de Bellvitge, se ha hecho algún
comentario, bueno es verdad, las Planas ha sufrido, des del punto de vista de
resultado económico, por la abertura en La Farga de un low cost que supuso una
bajada tremenda de abonados directamente en esa instalación.
Se está trabajando en acciones para recuperar la situación del polideportivo Las
Planas. Y Bellvitge ustedes conocen, se ha debatido en este Pleno del
Ayuntamiento, en muchas ocasiones, la situación que se generó en el polideportivo
de Bellvitge, y podemos decir, que a día de hoy, la situación ha dado la vuelta 180
grados no 360 porque sería para quedarnos en el mismo sitio, 180 grados porque
realmente la situación que hay hoy en el polideportivo de Bellvitge, tanto desde del
punto de vista de resultados económicos, de abonados, de actividades y de
satisfacción de los usuarios, no tiene nada que ver con lo que pasaba hace dos o
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tres años cuando era motivo de debate, bastante potente en este Pleno del
Ayuntamiento, con lo cual, es verdad que quedan cosas por hacer, es verdad que el
resultado económico todavía no es el que nos gustaría a todos pero que la
progresión es positiva y en esa línea debemos de seguir.
En cuanto a la instalación del Tennis, quería hacer un comentario, concretamente a
Christian Giménez, hablaba de un concurso opaco. Concurso que dio lugar a la
concesión demanial que rige el Tennis L‟Hospitalet, es del año 2003 y no me consta
que hubiera ninguna alegación ni ningún recurso por parte de nadie, ni ningún
problema, ni que nadie planteara ningún problema de opacidad ni de transparencia
en aquel momento.
Lo que sucedió más tarde, fue un cambio, un traspaso de la concesión y ese
traspaso de la concesión se hizo porque se daban las condiciones para que se
pudiera hacer y si la Ley permite que se haga ese traspaso, cumpliendo una serie
de requisitos y esos requisitos se cumplen, este gobierno municipal no tiene por
qué no autorizar ese traspaso de la concesión. Con lo cual, opacidad ninguna, los
expedientes están ahí, la transparencia existe.
Es verdad, que nosotros hemos requerido al actual concesionario, por una serie de
incumplimientos que consideramos que tienen que dar respuesta, tanto desde el
punto de vista de la situación societaria de la propia empresa concesionaria, como
de elementos que tienen que ver con el día a día de la concesión.
El personal se subrogó todo en un inicio, pero evidentemente con el paso del
tiempo, la empresa puede haber valorado que haya habido trabajadores que no
cumplían con las expectativas, con el trabajo que estaba encomendado y eso ha
trasladado a instancia judicial y no se les ha dado la razón a los trabajadores,
porque es cierto, que había situaciones que no eran correctas.
A partir de ahí, la empresa que adquirió la concesión, no teníamos por qué pensar
nada especial porque no es una empresa que gestiona una instalación deportiva en
Gijón, otra en Zaragoza y otra en San Sebastián. Con lo cual, no sé qué tiene de
extraño que una empresa que gestiona otras instalaciones deportivas llegue a un
acuerdo con una federación para quedarse con una concesión. Para mí, a priori, no
me parece nada extraño, no sé a los demás.
A partir de ahí, se han hecho las actuaciones, sobre todo, que tienen que ver con el
mantenimiento normativo de la instalación que es lo básico y lo más importante y es
lo que tenemos que garantizar que esté bien. Han presentado una propuesta de
reformas, se está valorando y están pendientes de nuestra aceptación y acabo la
intervención, es verdad que nos ha hecho una serie de requerimientos, toda la
documentación ya está en poder del servicio de deportes, desde hace pocos días,
se está revisando y se trasladará y habrá una comisión de seguimiento en los
primeros días de febrero, donde se darán las explicaciones oportunas. Si no se
cumple, se tomarán las decisiones correspondientes para que las cosas vayan de
manera correcta.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí gràcies, Sra. Alcaldessa. Estem a L‟Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat de
Catalunya, en nombre d‟habitants i d‟altres qüestions. I avui, hem fet la tria, la
constatació, hem acabat el procediment per triar la Síndica de la nostra ciutat. A
partir d‟un Reglament que vam aprovar tots els grups municipals, a excepció de la
CUP. Amb el vot favorable de tots els grups municipals. Hem fet tot el procediment,
tal com vam decidir i és la primera vegada, és cert, que posem en marxa aquesta
figura, i per tant, amb les prevencions i amb la, si vostès volen, prudència que
segurament requereix el tema, hem fet un inici d‟aquest procediment, amb una
jornada parcial, amb una dedicació limitada i a partir d‟aquí, veurem què és el que
l‟esdevenidor ens aporta.
Però mirin, a Catalunya hi ha quatre milions d‟habitants que tenen Síndic de
Greuges en el seu municipi, quatre milions. No som ni els pioners, ni els primers, ni
els segons, hi ha quatre milions de ciutadans i ciutadanes que en la seva ciutat
tenen aquesta figura. Són més de 38 els municipis que ja tenen aquesta figura en
marxa i nosaltres el què avui també estem fem és culminar un procés que va sorgir
d‟una moció que no va portar l‟equip de govern, com deia el Sr. Toni García va ser
el grup d‟Esquerra Republicana que es va aprovar en aquest Ple, i sembla ser que
aquest govern municipal té la desgràcia de rebre pals quan compleix i quan no
compleix. Si fem el què diuen les mocions, garrotada, si no fem el què diuen les
mocions, també garrotada, doncs, mirin, d‟alguna manera ens hauríem d‟escapolir.
A més a més, a la nostra ciutat, com vostès saben, ja des de l‟inici del mandat
anterior, som una ciutat de gran població, no perquè ho haguem decidit nosaltres, si
no perquè hi ha una Llei de governs locals que diu quins són els requeriments i
nosaltres els complíem a l‟any 2011. A partir d‟aquí, entre d‟altres qüestions, hem
de tenir una comissió de queixes i suggeriments. Aquesta comissió de queixes i
suggeriments,a més a més, té un òrgan de suport, aquest òrgan de suport està
dotat amb funcionaris i funcionaries d‟aquesta casa, per tant, no suposa cap
despesa afegida en aquesta Administració, són funcionaris i funcionaries d‟aquesta
casa que ja estan en la nostra plantilla.
La despesa vostès deien, des de la nostra perspectiva no és una despesa, és una
inversió, és el cost que pugui suposar el tenir un Síndic. Però si volem algú amb
garanties, hi ha quedat reflectit que tots els grups han manifestat que la Sra.
Merche García és una candidata magnífica, la millor que segurament podem trobar,
doncs, una vegada tenim a la millor candidata, a partir d‟un principi de prudència,
veurem què passa.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Simplement sí hem entès exactament el què ens ha explicat el Tinent d‟Alcalde. En
el requeriment que fa o el suggeriment que fa en l‟informe la Intervenció General,
quan diu que s‟ha presentat només la revisió, s‟ha presentat només el compte de
pèrdues i guanys del mes de gener de 2016, sí? I que ja ho ha passat al servei
d‟esports que queda per presentar la revisió limitada del compte d‟explotació del
període de l‟1 de febrer fins el 31 de desembre, és aquesta la documentació que
ens diu el Tinent d‟Alcalde que ja tenen a disposició a l‟àrea?, si és així, pues
aquesta era la pregunta. Nosaltres preguntàvem si ja tenien aquesta documentació i
si no la tenien què pensaven fer per aconseguir aquesta o quina mesura prendrien
si no arribava la documentació.
I desprès que ens ha quedat abans, en relació amb els contractes menors,
reiteratius en exercicis successius que també comenta l‟informe de la Intervenció
General, ens diu que des de contractació administrativa i la Junta Consultiva de
Contractació de la Generalitat de Catalunya recomana que des del servei de
contractació, quan els diferents serveis li remetin els contractes menors per tramitar,
verificant si es tracta d‟un contracte menor puntual o bé un contracte menor de
caràcter recorrent o periòdic, pel qual s‟hauria de realitzar un altre procediment de
contractació. Bé creiem que no és la primera vegada que fa comentaris sobre
contractes menors en algun dels informes de finals d‟any, la pròpia Intervenció
General, demanem des d‟aquest grup municipal humilment, el màxim
d‟escrupolositat possible al Govern a l‟hora de promoure aquest tipus de
contractacions, ser molt escrupolós en la reiteració, en la recurrència d‟això dels
contractes menors recurrents i periòdics en comptes de fer altre tipus de contractes,
altre tipus de licitacions que no siguin contractes menors. Gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Señor Belver es que no sé si me he explicado bien, pero que no es bueno llevar al
debate al terreno de la confusión. Yo lo que he dicho aquí es que no he dicho yo
aquí que esa comisión de sugerencias y quejas cobrara nada, he dicho que nos
salía gratis, perfecto y que tenia similares o casi las mismas funciones que el
síndico o la síndica, por lo tanto, entendía que no hacía falta, eso es lo que yo he
dicho, no lo que usted ha querido dar entender, porque claro, si usted dice: “no es
que no cobran”, si es que ya lo sabemos, si es que precisamente eso es lo que
tenemos, una comisión que puede, efectivamente, ese trabajo, muy parecido, casi
similar que no nos cuesta nada, y por qué vamos a gastar más dinero?
Y luego otra cosa, mire usted ha dicho otra cosa ahí que no es cierta. Lo que usted
ha dicho que los grupos estaban todos de acuerdo, aquí lo que yo estoy diciendo, lo
que he dicho al final, nosotros no hemos hablado aquí, ¿quién ha puesto este
sueldo?, ¿quién lo ha dicho?, ¿lo ha pactado usted con los grupos?, ¿lo ha
comentado? Eso ninguno sabíamos nada, lo sabemos cuando usted hace, bueno,
este dictamen y nos dice que esto lo que usted cree que 72.000 euros, si fuera
jornada entera, es lo que va a cobrar, y oiga, y ni mucho, ni poco, ni nada, sino que
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nosotros creemos que es necesario. Pero ninguno sabía, ni sabe todavía, lo que
nos va a costar esta comisión. O sea, el síndico con todo su equipamiento que tiene
que tener, todo lo que comporta, ¿no? Esperemos que sea lo mínimo, pero en
cualquier caso, será un gasto importante y no lo sabíamos, eh?, no lo sabíamos,
usted podrá decir lo que quiera y en cuanto al reglamento, yo le he manifestado,
muchas veces a usted y en la propia comisión, mi desacuerdo y manifestaba
también mi desacuerdo con esta figura, no podrá usted decirme en honor a la
verdad y yo sé que usted es una persona honesta, que no lo he manifestado
muchas veces, no solamente en este Pleno y en las propias comisiones.
Yo usted quiere puede si lo que estoy diciendo es cierto o no es cierto, en cuanto a
lo de que yo he manifestado mi desacuerdo permanentemente, es más, al principio
usted y yo estábamos de acuerdo en muchas cosas, pero poco a poco han ido
cambiando. No sé si usted ha ido viendo que eso sería mejor, ha reflexionado y ha
dicho, oye pues al final sí.
Pero en conversaciones que usted y yo hemos tenido, usted manifestaba sus
ciertas inquietudes, al respecto. Oiga si al final usted ha recapitulado y entiende que
eso es así y que debe ser así, pues nada que decir, eh? Pero esto lo hemos
hablado en las comisiones, en presencia incluso de nuestra Alcaldesa, que yo le
dije, si no estamos de acuerdo y no lo vemos todavía del todo, a un comentario que
ella hizo, porque no hay bastantes candidatos y parece ser que esto tal…,
dejémoslo para la próxima legislatura. Y yo recuerdo lo que ahí se comentó, ¿eh?
Pues bueno, o sea que tampoco nos pongamos tan estupendos, señor Fran Belver,
que las cosas han sido así, y al final, sigo diciendo que lo que aprueba este Pleno
es soberano y para mí, no hay ningún problema, yo lo acepto, pero no tengo que
dejar por eso de hacer la crítica que considere oportuna y decir que nos podíamos
haber ahorrado este dinero que es de los contribuyentes y que creo que es
innecesario, nada más, no hay que llevar al terreno de la confusión y si dije digo
Diego y tal. Yo he dicho lo que he dicho y lo mantengo y usted que es hombre de
palabra, ratificara si es verdad o no que he comentado eso muchas veces en la
comisión.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Sí, gràcies Alcaldessa. Jo aniré molt ràpid, simplement per respondre directament a
la pregunta del Christian Giménez. Ens han entrat la documentació, estem revisantla, jo no li puc garantir, ara mateix que està fins l‟últim paper, però sembla que tot el
què se li ha requerit, hi és. Farem una comissió de seguiment en la primera
quinzena de febrer, jo el què em brindo és a posteriori a fer una trobada amb els
grups municipals, aquells que vulguin venir i donar trasllat de tot el què en aquesta
comissió de seguiment haguem treballat.
El que sí que les comissions de seguiments es treballen d‟una manera en la qual,
nosaltres per una banda, demanem la informació de pressupost i de previsió de
l‟any en curs i el tancament de l‟exercici anterior. Jo entenc que l‟any 2017, no deu
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d‟estar tancat, encara al 100%, ni amb l‟auditoria feta per part de l‟entitat, etc. Però
tota la documentació que se‟ls ha requerit, pel què deien els tècnics està, hem
d‟acabar de revisar-la per poder fer la comissió.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Creo que rápido. Usted decía que yo en el transcurso de todo este proceso que ha
mostrado ciertas inquietudes, yo es que soy inquieto por naturaleza, entonces,
siempre estoy inquieto. Pero afortunadamente de lo que sí que puedo constatar es
que de nuestras conversaciones no hay actas, que de nuestras conversaciones, no
hay actas, pero de aquello que hay actas, su grupo municipal, votó a favor del
reglamento para la elección del Síndic. Entonces, a partir de aquí, producto de
aquel reglamento se ha hecho todo un procedimiento que nos ha traído hasta aquí
y hoy traemos un dictamen que hay que traer y usted con su grupo municipal,
pueden manifestar y posicionarse como consideren, faltaría más.
Porque en esas conversaciones de las que si hay acta porque era en una comisión,
dejamos abierto el tema de la compensación, retribución, de lo que tuviera que ser,
en función de cuáles fueran los perfiles de los candidatos y decidimos entre todos,
dejarlo así y lo pone el reglamento que no se estableciera en aquel momento cuál
era la compensación o la retribución. Lo decimos entre todos, porque si hubiéramos
decidido otra cosa, hubiera aparecido en el reglamento que decidimos entre todos.
Por eso, lo que hoy viene aquí es el resultado de la decisión, insisto, unánime,
excepción hecha del representante de la CUP. Todo el resto de grupos votamos a
favor del reglamento y de lo que pone.

SRA. ALCALDESSA
Hem finalitzat aquests punts. Quedarien aprovats 17 a favor i 10 en contra. Passem
a la segona part del Ple.., 16 a favor, 11 en contra. Molt bé. Pues vinga, qui vulgui
marxar?, doncs, gràcies per la vostra presència. Molt bé, passem a la segona part
del Ple, de control i fiscalització dels òrgans de govern.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU AL NOMENAMENT DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (EXP. 27894/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s‟aprova amb 17 vots a favor, i per tant va ser adoptat pel quòrum de 3/5 parts
previst a l‟art. 7.i del RODCLH, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:
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ATÈS que l‟Ajuntament en sessió ordinària del Ple, que va tenir lloc el 25 de juliol
de 2017, va aprovar definitivament el Reglament orgànic dels òrgans de defensa de
la ciutadania davant l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió
de Suggeriments i Reclamacions, el text íntegre del Reglament va ser publicat al
BOPB de 22 d‟agost de 2017 i la ressenya es va publicar al DOGC núm. 7442, de
28 d‟agost de 2017. De conformitat amb la disposició final segona, va iniciar la
vigència el 23 d‟agost de 2017.
ATÈS que l‟Ajuntament en sessió ordinària del Ple de 26 de setembre de 2017, va
aprovar el model dels documents dirigits a formalitzar la presentació de
candidatures de conformitat amb l‟art. 7 apartat b) del Reglament Orgànic.
ATÈS que la disposició final primera del reglament determina que la proposta de
nomenament de Síndic/a al Ple s‟ha d‟efectuar en el termini màxim de 5 mesos des
de l‟inici d‟aquesta vigència, de conformitat amb el procediment previst a l‟art. 7, el
qual es va iniciar per Decret de l‟alcaldia núm. 7077/2017, de 27 de setembre, en el
qual es va fixar el calendari de les actuacions previstes reglamentàriament per a
l‟elecció de la persona que ha de ocupar el càrrec de Síndic/a i la pròrroga del
termini màxim per dur a terme el procediment d‟elecció.
ATÈS que durant el termini de presentació de candidatures, entre el 29 de setembre
i el 30 d‟octubre de 2017, es van presentar tres, encara que dues d‟elles, finalment
no van acreditar el compliment dels requisits que exigeix el reglament per adquirir la
condició de candidat/a.
ATÈS que la Junta de Portaveus, en sessió de 21 de novembre de 2017, va
procedir a emetre l‟informe d‟idoneïtat previst a l‟article 7 apartat f) del RODCLH, pel
qual es va informar favorablement la idoneïtat de la Sra. García Villatoro, declinant
pronunciar-se sobre les altres dues candidates per no haver acreditat el compliment
dels requisits exigits reglamentàriament, motiu pel qual el Decret de l‟alcaldia núm.
8862/2017, de 21 de novembre, va declarar l‟admissió com única candidata a
Síndica de Greuges de L‟Hospitalet a la Sra. Mercedes García Villatoro.
ATÈS que la candidatura admesa s‟ha sotmès a consulta ciutadana pel període
comprès entre el 22 de novembre i el 21 de desembre de 2017, de conformitat amb
l‟article 7.g) del RODCLH, el resultat de la qual figura en l‟informe de 27 de
desembre de 2017 de la Tècnica assessora de la Regidoria de Govern de
Participació Ciutadana que va ser tramés a la Secretaria del Consell de Ciutat, als
efectes que la candidatura es sotmetés a consideració del Plenari del Consell de
Ciutat.
El plenari del Consell de Ciutat, en la sessió extraordinària de 9 de gener de 2018,
segons consta al certificat de la Secretaria del Consell de Ciutat, va prendre en
consideració la candidatura amb la compareixença de la Sra. Mercedes García
Villatoro, i acordant el Consell proposar al ple la seva candidatura a Síndica de
Greuges de L‟Hospitalet de Llobregat.
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VIST l‟informe núm. 1/2018, de la Secretaria General del Ple que figura incorporat a
l‟expedient.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li confereix l‟article l‟art.
7.a del Reglament Orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i
Reclamacions, vigent, (BOPB de 22 d‟agost de 2017), sotmet al ple municipal el
nomenament de la candidatura de la Sra. Mercedes García Villatoro.
Es procedeix, de conformitat amb l‟article 7.i) del RODCLH, a efectuar votació
nominal i secreta, advertint que és necessari el vot favorable de les 3/5 parts del
numero legal de membres de la corporació per aprovar la designació del/de la
Síndic/a. Cas de no assolir-se aquesta majoria, s‟haurà de procedir a efectuar una
nova votació sent necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal
de membres de la Corporació.

Efectuada la votació en el Ple municipal, la candidata obté el vot favorable que
supera les 3/5 parts, ja que va obtenir el suport de 17 regidors del total dels 27
membres de dret que composen la corporació.
El Ple municipal acorda:
PRIMER.- NOMENAR, com a Síndica de Greuges de L‟Hospitalet de Llobregat, la
Sra. Mercedes García Villatoro, per un període de 5 anys a comptar des de la data
d‟aquest acord, de conformitat amb el que preveu l‟art. 8.a. del RODCLH.
SEGON.- La Sra. García, als efectes de l‟acceptació del càrrec, haurà de
comparèixer davant l‟Alcaldessa, en el termini màxim de 15 dies hàbils des de la
data d‟aquest acord, acreditant haver efectuat prèviament, davant la Secretaria
General del Ple, la declaració d‟activitats i béns, conforme les previsions i els
models vigents per al registre d‟interessos de la corporació municipal.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a la Sra. Mercedes García Villatoro.
QUART.- DONAR TRASLLAT d‟aquest acord a l‟Alcaldia-Presidència, als/a les
portaveus dels grups polítics municipals, a la Secretaria General del Ple, a la
Regidoria de govern de participació ciutadana, a la Gerència Municipal, a la
Secretaria del Consell de Ciutat i PUBLICAR-HO al portal d‟internet municipal.
ACORD 2.- RELATIU A LA DETERMINACIÓ DEL RÈGIM DE DEDICACIÓ I
RETRIBUCIONS DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT (EXPEDIENT NÚM. 27894/2017).
Es dóna compte de l‟acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
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Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants 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 11 vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez, assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el Reglament orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de Suggeriments i
Reclamacions, aprovat definitivament pel Ple en sessió de 27 de juliol de 2017,
publicat en text íntegre al BOPB de 22 d‟agost de 2017 i ressenya al DOGC núm.
7442, de 28 d‟agost de 2017, vigent des del 23 d‟agost de 2017, (en endavant
RODCLH).
ATÈS que el Ple de l‟Ajuntament, en sessió d‟avui 23 de gener de 2018, ha
nomenat la Sra. Mercedes García Villatoro com a Síndica de Greuges de
L‟Hospitalet.
VIST que l‟article 11 del RODCLH estableix que per acord del Ple es determinarà,
amb ocasió del nomenament, el règim de dedicació i retribucions o compensacions
econòmiques que correspondran al/a la Síndic/a. No obstant això el Ple podrà
acordar motivadament, en qualsevol moment de la vigència del càrrec, la
modificació d‟aquest règim, amb el quòrum de la majoria simple dels seus
membres.
VIST l‟informe núm. 1/2018, de la Secretaria General del Ple que figura incorporat a
l‟expedient.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li confereix l‟article
124.1.ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de règim local,
proposa al Ple municipal l‟adopció dels acords següents:
PRIMER.- DETERMINAR el règim de dedicació de la Síndica de Greuges de
L‟Hospitalet en una dedicació parcial de 20 hores setmanals, amb una retribució
bruta anual de 36.008 €, distribuïda en 12 mensualitats per import de 2.572 €
cadascuna d‟elles, més dues pagues extraordinàries els mesos de juny i desembre
pel mateix import; o la part proporcional que correspongui pel temps de serveis
efectivament prestats.
SEGON.- INSTAR la Junta de Govern Local a la creació del lloc de treball de
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Síndica de Greuges de l‟Hospitalet en règim de personal d‟alta direcció amb les
especificacions que consten a l‟apartat anterior i la resta que es determinin per la
Junta de Govern Local en exercici de les competències atribuïdes per l‟art. 127.1.h)
de la LRBRL.
TERCER.- AUTORITZAR la despesa amb càrrec a la partida 01 9256 1430000
“altre personal –òrgans de defensa de la ciutadania–“ dels Pressupostos Generals
d‟aquest Ajuntament per a l‟any 2018 i successius, de conformitat amb l‟article 10.2
de les bases d‟execució del pressupost, en relació a l‟article 1.c) del RODCLH.
QUART.- L‟inici de la prestació efectiva dels seus serveis com a Síndica resta
condicionat a la vigència del pressupost municipal per l‟any 2018.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Sra. Mercedes García Villatoro.
SISÈ.- DONAR TRASLLAT aquest acord a l'Alcaldia Presidència, als/a les
portaveus dels Grups Polítics Municipals, a la Gerència, a la Intervenció General
Municipal, a la Tresoreria, i al Departament de Personal als efectes legals oportuns.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 3.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA
9821/2017, DE 29 DE DESEMBRE, REFERENT A L’APROVACIÓ DELS
AJUSTOS NECESSARIS DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2017, PER TAL DE
PRORROGAR LA SEVA VIGÈNCIA DES DE L’1 DE GENER DE 2018, FINS A
L’APROVACIÓ DEFINITIVA I ENTRADA EN VIGOR DEL PRESSUPOST
GENERAL PER A L’EXERCICI 2018 (EXP. 406/2018).
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, en exercici de les facultats de control i fiscalització que li atorga
el Decret de l‟alcaldia 6375/2016, de 26 de juliol, publicat en el BOPB de 5 d‟agost
de 2016, i en aplicació de l‟article 21 del RD 500/1990, de 20 d‟abril, pel que es
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos; DONA COMPTE
al Ple, del Decret núm.009821/2017, de 29 de desembre de 2017, amb el tenor
literal següent:
El Tinent d'Alcaldia, en exercici de les facultats que li han estat delegades per
l‟Alcaldia-Presidència per Decret núm. 6375/2016, apartat segon, b) de 26 de juliol
de 2016, publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016, en relació amb el procediment
que es segueix per l‟aprovació dels ajustos a la baixa en els crèdits inicials de
despeses del Pressupost General de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet de Llobregat
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l‟exercici 2017 des de l‟1 de gener de 2018 i fins l‟aprovació i entrada en vigor del
pressupost general de l‟exercici 2018.
La Junta de Govern Local en sessió extraordinària, celebrada el dia 13 de
desembre de 2017, va aprovar de conformitat amb l‟article 127.1 b) de la Llei
7/1985, de 2 d‟abril, Reguladora de les Bases de règim local (LBRL) el projecte de
pressupost general de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat per a l‟exercici de
2018, integrat pel pressupost de l‟Ajuntament, i per les previsions d‟ingressos i
despeses de la Societat Mercantil de capital integrament municipal La Farga, Gestió
d‟Equipaments Municipals S.A. i el pressupost consolidat, de conformitat amb el
que preveuen els articles 162 a 168 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s‟aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals
(TRLHL), els articles 2 al 19 del Reial Decret 500/1990, de 20 d‟abril, que
desenvolupa el Capítol I, títol VI de la Llei 39/1988, de la Llei 39/1988, en matèria
de pressupostos (RP) i l‟article 2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d‟abril,
d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF).
En compliment de l‟article 123.1 h) de la LBRL, el Ple municipal en sessió del dia 22
de desembre de 2017 aprovà inicialment el pressupost general de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat per a l‟exercici de 2018, que va ser informat per la
Comissió permanent de Presidència extraordinària del 18 de desembre de 2017.
El calendari que es dedueix de les dades de les sessions assenyalades en els
paràgrafs anteriors fa que no sigui possible complir amb els terminis assenyalats en
els articles 162 a 171 del TRLHL i en els articles 18 a 23 del RP perquè el
Pressupost General de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2018 estigui aprovat
definitivament abans del 31 de desembre de 2017 i pugui entrar en vigor el dia 1 de
gener de 2018.
Per resoldre situacions com l‟expressada, l‟article 169.6 del TRLRHL preveu que: Si
al iniciar-se l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost
corresponent, es considerarà automàticament prorrogat l’anterior, amb els seus
crèdits inicials, sens perjudici de les modificacions que es realitzin de conformitat
amb els articles 177, 178 i 179 d’aquesta Llei i fins l’entrada en vigor del nou
pressupost. La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o programes que hagin
de concloure en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o altres
ingressos específics o afectats”.
El Pressupost General de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2017, aprovat pel Ple
municipal en sessió de 25 d‟octubre de 2016, haurà de ser objecte de pròrroga per
a l‟exercici 2018.
L‟article 21 del RP desenvolupa les previsions dels articles 169.6, 177, 178 i 179 del
TRLHL reafirmant la naturalesa no prorrogable de les modificacions de crèdit, la
realització obligatòria d‟ajustos a la baixa d‟aquells crèdits destinats a finançar a
serveis o programes que hagin finalitzat l‟exercici 2017 o que estiguin finançats amb
crèdits o altres ingressos específics o afectats −que s‟hagin percebut de forma
exclusiva durant l‟exercici 2017 i no tinguin continuïtat pel 2018− així com els

…/…

34

possibles ajustos a l‟alça a efectuar en el Pressupost prorrogat, sempre que es
compleixin els requisits que en el mateix s‟expressen.
El Pressupost general de l‟Ajuntament per a l‟exercici 2017, que té el caràcter
d‟únic, conforme al que determina l‟article 168.5 del TRLHL va ser aprovat pel Ple
municipal en sessió del 25 d‟octubre de 2016, i, atès que al mateix no es van
presentar reclamacions, es declarà definitivament aprovat mitjançant resolució núm.
10186/2016, en data 21 de novembre de 2016; entrant en vigor l‟1 de gener de
2017 amb les següents previsions inicials consolidades, d‟acord amb el previst a
l‟article 164.1 del TRLHL i a l‟article 2 de la LOEPSF.
PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE
LLOBREGAT DE L‟EXERCICI 2017, SEGONS ARTICLE 164.1 TRLHL.
INGRESSOS

Capítols
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
107.520.864,05
0,00
7.999.334,81
0,00
23.437.800,00
3.354.353,50
78.660.836,72
2.429.888,20
2.375.100,00
570.416,00
0,00
0,00
9.406.064,42
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00

Total
sense
Transferències
Total
consolidar
internes
consolidat
107.520.864,05
0,00 107.520.864,05
7.999.334,81
0,00
7.999.334,81
26.792.153,50 2.363.353,50
24.428.800,00
81.090.724,92 2.429.888,20
78.660.836,72
2.945.516,00
0,00
2.945.516,00
0,00
0,00
0,00
9.406.064,42
0,00
9.406.064,42
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00

TOTAL

236.400.000,00

242.754.657,70

6.354.657,70

4.793.241,70 237.961.416,00

DESPESES

Capítols
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL

Ajuntament
La Farga, GEM, SA
82.160.020,74
4.266.362,56
99.241.767,24
2.019.870,14
2.207.000,00
0,00
14.799.147,60
0,00
300.000,00
0,00
16.406.064,42
0,00
5.800.000,00
0,00
0,00
0,00
15.486.000,00
0,00
236.400.000,00

Amortitzacions
TOTAL

236.400.000,00

Total
sense
Transferències
consolidar
internes
86.426.383,30
0,00
101.261.637,38 2.363.353,50
2.207.000,00
0,00
14.799.147,60 2.429.888,20
300.000,00
0,00
16.406.064,42
0,00
5.800.000,00
0,00
0,00
0,00
15.486.000,00
0,00

Total
consolidat
86.426.383,30
98.898.283,88
2.207.000,00
12.369.259,40
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00

6.286.232,70

242.686.232,70

4.793.241,70 237.892.991,00

68.425,00

68.425,00

68.425,00

6.354.657,70

242.754.657,70

4.793.241,70 237.961.416,00

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L‟AJUNTAMENT DE L‟HOSPITALET DE
LLOBREGAT A 1 DE GENER DE 2017 EN TERMES SEC.
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INGRESSOS

Capítols
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers

Ajuntament
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

TOTAL

236.400.000,00

Total
Fundació Privada
sense
Transferències
Total
La Farga, GEM, SA Arranz Bravo
consolidar
internes
consolidat
0,00
107.520.864,05
0,00 107.520.864,05
0,00
7.999.334,81
0,00
7.999.334,81
3.354.353,50
200,00 26.792.353,50 2.363.353,50 24.429.000,00
2.429.888,20
75.335,00 81.166.059,92 2.484.888,20 78.681.171,72
570.416,00
0,00
2.945.516,00
0,00
2.945.516,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.406.064,42
0,00
9.406.064,42
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.000.000,00
0,00
7.000.000,00
6.354.657,70

75.535,00 242.830.192,70 4.848.241,70 237.981.951,00

DESPESES

Capítols
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTAL

Ajuntament
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

Amortitzacions
TOTAL
Dif. Ingressos-despeses

Total
Fundació Privada
sense
Transferències
La Farga, GEM, SA Arranz Bravo
consolidar
internes
4.266.362,56
86.426.383,30
0,00
2.019.870,14
75.330,00 101.336.967,38 2.363.353,50
0,00
2.207.000,00
0,00
0,00
14.799.147,60 2.484.888,20
0,00
300.000,00
0,00
0,00
16.406.064,42
0,00
0,00
5.800.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.486.000,00
0,00
6.286.232,70

75.330,00 242.761.562,70 4.848.241,70 237.913.321,00

68.425,00
236.400.000,00

6.354.657,70

0,00

0,00

Total
consolidat
86.426.383,30
98.973.613,88
2.207.000,00
12.314.259,40
300.000,00
16.406.064,42
5.800.000,00
0,00
15.486.000,00

68.425,00

68.425,00

75.330,00 242.829.987,70 4.848.241,70 237.981.746,00
205,00

205,00

0,00

205,00

L‟apartat 4 de l‟esmentat article 21 del RP estableix que en qualsevol cas, els
ajustos de crèdit determinats en els articles 169.6, 177, 178 i 179 del TRLHL i en els
apartats 1, 2, 3 i 4 de l‟esmenta article 21 del RP, hauran de ser objecte d‟imputació
a les corresponents partides del Pressupost prorrogat mitjançant resolució motivada
dictada pel President de la Corporació, previ informe de l‟Interventor.
Els ajustos a efectuar en les crèdits inicials del pressupost de l‟exercici 2017 estan
explicitats i justificats en els informes del Servei de Programació i Pressupostos de
data 18 de desembre de 2017, i de la Intervenció General núm. 68 i 70/2017, de
data 27 de desembre de 2017 els quals posen de manifest que:
a) És necessari efectuar ajustos negatius dels crèdits inicials de l‟estat de
despeses del pressupost l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat per a
l‟exercici 2017, per un import global de 16.906.064,42 euros, per estar destinats
a serveis, programes i actuacions que tenien una vigència temporal limitada al
31 de desembre de 2017, o per estar finançats amb crèdits o altres ingressos
específics o afectats que estaven previstos exclusivament per a l‟exercici 2017,
segons el detall següent:
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CRÈDITS INICIALS DEL PRESSUPOST 2017 NO PRORROGATS AL 2018
Aplicació pressupostària

Descripció

2017
2017
2017
2017
2017
2017

PRESTACIÓ DE SERVEIS GESTIÓ POLIESPORTIUS
MILLORA INSTAL.LACIONS PARADES MERCAT SANTA EULALIA
ADQUISICIO ELEMENTS DE TRANSPORT GUARDIA URBANA
NOU CASAL CAN SERRA
ASSISTENCIA TECNICA I DIRECCIO OBRES CAN SERRA
NOU CASAL GENT GRAN BELLVITGE
HONORARIS ASSISTENCIA TECNICA I DIRECCIO OBRES NOU CASAL GENT GRAN
BELLVITGE
AMPLIACIO CENTRE DE LES ARTS
ASS. PROJECTE OBRES ANTIGA FABRICA ALBERT GERMANS
ASSESSORIA PROJ OBRA BIBLIOTECA LA BOBILA- MOTORITZACIO ESCALA
ESTUDI PATOLOGIES BIBLIOTECA TECLA SALA
HONORARIOS PROJECTE, ESTRUCTURES, .. POLIESPORTIU GASOMETRE
ESTUDI ESTRUCTURA CONTENCIO CAMP FUTBOL LA TORRASSA
PROJ.EXE. CAMP DE FUTBOL I VESTUARIS PARC DE LA TORRASSA
SUBM.I ALTRE MAQUINARIA PISCINA MUNICIPAL I ALTRES INSTAL.LACIONS
SUBM. MATERIAL TECNIC ESPORTS
ESTUDI PATOLOGIES POLIESPORTIU FUM D'ESTAMPA
ESTUDI PATOLOGIES MASIA REMUNTA
MILLORA INFRA I COMPETITIVITAT CRAT MIG - PAVIMENTACIO VIES PUBLIQUES
CONDICIONAMENT I REMODELACIO ESPAIS PUBLICS
ACTUACIONS DISTRICTES
PAVIMENTACIO CARRER FERRER
ARRANJAMENT LLOSA SANFELIU
MILLORA INFRA I COMPETITIVITAT CRAT MIG - MANTENIMENT VIES PUBLIQUES
IMPLANTACIO XARXA BICICLETES, MILLORA SEGURETAT VIARIA, ... CRTA MIG DTE.
ECONOMIC
URBANIZACION PLAÇA SANT JORDI
PROJECTE PEATONALITZACIO CARRER PROGRES
CLAVEGUERAM LEONARDO DA VINCI
MILLORA INFRA I COMPETITIVITAT CRAT MIG - ENLLUMENAT PUBLIC
ORDENACIO APARCAMENT EN SUPERFICIE I ADAPTACIO SIST GESTIO INTEL DTE
ECONOMIC
FOMENT DEL VEHICLE ELECTRIC DISTRICTE ECONOMIC
MILLORA INFR. I COMPETITIVITAT CRTA MIG PROTECCIO CONTAMINACIO ACUSTICA
HONORARIS MILLORA INFRAESTRUCTURES DICTRICTE ECONOMIC
ASS.PROJECTE OBRES EDIFICI 1 REMUNTA
ASS.PROJECTE OBRES SALA PLENS AJUNTAMENT
ASS.PROJECTE OBRES EDIFICIO LA FARGA
ASS.PROJECTE OBRES EDIFICI RADIO
SUBM. MAQUINARIA DEPENDENCIES MUNICIPALS
SUBM. MOBILIARIDEPENDENCIES MUNICIPALS
EQUIPS DE TREBALL, SERVIDORS I ALTRES INFORMATICS
SOFTWARE INFORMATIC

04
02
03
04
04
04

3420
4312
1320
2313
2313
2313

2273500
6320000
6240000
6220000
6220001
6220002

2017 04

2313 6220003

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

3232
3300
3340
3340
3420
3420
3420
3420
3420
3420
1522
1532
1532
1532
1532
1532
1533

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05

6320000
6320000
6320000
6320001
6220000
6220001
6220002
6290000
6290001
6320000
6320000
6090000
6190000
6190001
6190002
6190003
6090000

2017 05

1533 6090001

2017
2017
2017
2017

1533
1533
1601
1650

05
05
05
05

6190000
6190001
6190000
6090000

2017 05

1721 6090000

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

1721
1721
1721
9331
9331
9331
4910
9203
9203
9205
9205

05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06

6090001
6090002
6090003
6320000
6320001
6320002
6320000
6230000
6250000
6260000
6410000

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE CRÈDITS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2017

Crèdit inicial
500.000,00
500.000,00
712.000,00
1.400.000,00
2.425,86
2.250.000,00
10.430,81
273.307,41
907,50
302,50
4.840,00
21.644,48
14.520,00
823.785,78
466.231,06
300.000,00
7.260,00
5.445,00
750.000,00
575.614,55
625.000,00
313.868,54
900.000,00
250.000,00
1.396.192,56
343.249,69
395.175,41
511.328,35
250.000,00
668.698,06
295.134,49
379.603,71
142.780,00
907,50
181,50
605,00
907,50
273.695,88
342.745,43
1.017.275,85
180.000,00
16.906.064,42

b) Les previsions inicials d‟ingressos del pressupost de l‟Ajuntament l‟exercici
2017, es veuen disminuïdes en un import global de 16.906.064,42 euros,
segons el detall següent:
PREVISIONS INICIALS DEL PRESSUPOST 2017 NO PRORROGADES AL 2018
Codi econòmic
2017 343 07
2017 761 00
2017 761 01
2017 764 01
2017 764 02
2017 913 00

Descripció
Preu públic Poliesportiu Sergio Manzano
Diputació de Barcelona: Xarxa Governs Locals 2012-2016
Diputació de Barcelona: Xarxa Governs Locals 2016-2019
AMB: projectes inversió millora infr. poligons industrials
AMB: Programa d'Actuacions de Cohesió Territorial PACTE (2016-2019)
Préstecs rebuts llarg termini d'ens fora del sector públic

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE PREVISIONS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2017

Previsió inicial
500.000,00
466.231,06
823.785,78
2.792.740,17
5.323.307,41
7.000.000,00
16.906.064,42

c) Efectuats els ajustos esmentats els crèdits i previsions inicials del pressupost
prorrogat de l‟exercici 2017 a l‟exercici 2018 ascendeixen a 219.493.935,58
euros, pel que el pressupost prorrogat per a l‟any 2018 es presenta anivellat.
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d) Que els estats de previsions de despeses i d‟ingressos de la Societat Mercantil
amb capital 100% municipal la Farga GEM SA, aprovats amb el pressupost
general de l‟exercici 2017, no es veuen afectats per cap ajust ja que les
previsions d‟aportacions de despeses del pressupost prorrogat de l‟Ajuntament
en favor la Societat es mantenen en les mateixes quanties aprovades pel
pressupost inicial de l‟exercici 2017.
Les Bases d‟execució del Pressupost de l‟exercici 2017 queden també prorrogades
atesa la unitat de l‟expedient assenyalada l‟article 168.5 del TRLHL.
A la vista del que s‟exposa i dels informes del Servei de Programació i
Pressupostos i de la Intervenció General, en ús de les facultats que m‟atorga
l‟article 21.4 del RP.
El Tinent d'Alcaldia, en exercici de les facultats que li han estat delegades per
l‟alcaldia al Decret núm. 6375/2016, apartat segon, b) de 26 de juliol de 2016,
publicat en el BOPB de 5 d‟agost de 2016,
RESOL:
PRIMER.- Aprovar els ajustos a la baixa en els crèdits inicials de despeses i de les
previsions d‟ingressos del pressupost general de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de
Llobregat l‟exercici 2017 des de l‟1 de gener de 2018 i fins l‟aprovació i entrada en
vigor del pressupost general de l‟exercici 2018, a l‟empara del que preveu l‟article
169.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s‟aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l‟article 21 del Reial Decret
500/1990, de 20 d‟abril, per import de 16.906.064,42 euros, corresponents a les
aplicacions pressupostaries i previsions d‟ingressos següents:
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a) Estat de despeses
CRÈDITS INICIALS DEL PRESSUPOST 2017 NO PRORROGATS AL 2018
Aplicació pressupostària

Descripció

2017
2017
2017
2017
2017
2017

PRESTACIÓ DE SERVEIS GESTIÓ POLIESPORTIUS
MILLORA INSTAL.LACIONS PARADES MERCAT SANTA EULALIA
ADQUISICIO ELEMENTS DE TRANSPORT GUARDIA URBANA
NOU CASAL CAN SERRA
ASSISTENCIA TECNICA I DIRECCIO OBRES CAN SERRA
NOU CASAL GENT GRAN BELLVITGE
HONORARIS ASSISTENCIA TECNICA I DIRECCIO OBRES NOU CASAL GENT GRAN
BELLVITGE
AMPLIACIO CENTRE DE LES ARTS
ASS. PROJECTE OBRES ANTIGA FABRICA ALBERT GERMANS
ASSESSORIA PROJ OBRA BIBLIOTECA LA BOBILA- MOTORITZACIO ESCALA
ESTUDI PATOLOGIES BIBLIOTECA TECLA SALA
HONORARIOS PROJECTE, ESTRUCTURES, .. POLIESPORTIU GASOMETRE
ESTUDI ESTRUCTURA CONTENCIO CAMP FUTBOL LA TORRASSA
PROJ.EXE. CAMP DE FUTBOL I VESTUARIS PARC DE LA TORRASSA
SUBM.I ALTRE MAQUINARIA PISCINA MUNICIPAL I ALTRES INSTAL.LACIONS
SUBM. MATERIAL TECNIC ESPORTS
ESTUDI PATOLOGIES POLIESPORTIU FUM D'ESTAMPA
ESTUDI PATOLOGIES MASIA REMUNTA
MILLORA INFRA I COMPETITIVITAT CRAT MIG - PAVIMENTACIO VIES PUBLIQUES
CONDICIONAMENT I REMODELACIO ESPAIS PUBLICS
ACTUACIONS DISTRICTES
PAVIMENTACIO CARRER FERRER
ARRANJAMENT LLOSA SANFELIU
MILLORA INFRA I COMPETITIVITAT CRAT MIG - MANTENIMENT VIES PUBLIQUES
IMPLANTACIO XARXA BICICLETES, MILLORA SEGURETAT VIARIA, ... CRTA MIG DTE.
ECONOMIC
URBANIZACION PLAÇA SANT JORDI
PROJECTE PEATONALITZACIO CARRER PROGRES
CLAVEGUERAM LEONARDO DA VINCI
MILLORA INFRA I COMPETITIVITAT CRAT MIG - ENLLUMENAT PUBLIC
ORDENACIO APARCAMENT EN SUPERFICIE I ADAPTACIO SIST GESTIO INTEL DTE
ECONOMIC
FOMENT DEL VEHICLE ELECTRIC DISTRICTE ECONOMIC
MILLORA INFR. I COMPETITIVITAT CRTA MIG PROTECCIO CONTAMINACIO ACUSTICA
HONORARIS MILLORA INFRAESTRUCTURES DICTRICTE ECONOMIC
ASS.PROJECTE OBRES EDIFICI 1 REMUNTA
ASS.PROJECTE OBRES SALA PLENS AJUNTAMENT
ASS.PROJECTE OBRES EDIFICIO LA FARGA
ASS.PROJECTE OBRES EDIFICI RADIO
SUBM. MAQUINARIA DEPENDENCIES MUNICIPALS
SUBM. MOBILIARIDEPENDENCIES MUNICIPALS
EQUIPS DE TREBALL, SERVIDORS I ALTRES INFORMATICS
SOFTWARE INFORMATIC

04
02
03
04
04
04

3420
4312
1320
2313
2313
2313

2273500
6320000
6240000
6220000
6220001
6220002

2017 04

2313 6220003

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

3232
3300
3340
3340
3420
3420
3420
3420
3420
3420
1522
1532
1532
1532
1532
1532
1533

04
04
04
04
04
04
04
04
04
04
05
05
05
05
05
05
05

6320000
6320000
6320000
6320001
6220000
6220001
6220002
6290000
6290001
6320000
6320000
6090000
6190000
6190001
6190002
6190003
6090000

2017 05

1533 6090001

2017
2017
2017
2017

1533
1533
1601
1650

05
05
05
05

6190000
6190001
6190000
6090000

2017 05

1721 6090000

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

1721
1721
1721
9331
9331
9331
4910
9203
9203
9205
9205

05
05
05
05
05
05
06
06
06
06
06

6090001
6090002
6090003
6320000
6320001
6320002
6320000
6230000
6250000
6260000
6410000

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE CRÈDITS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2017

Crèdit inicial
500.000,00
500.000,00
712.000,00
1.400.000,00
2.425,86
2.250.000,00
10.430,81
273.307,41
907,50
302,50
4.840,00
21.644,48
14.520,00
823.785,78
466.231,06
300.000,00
7.260,00
5.445,00
750.000,00
575.614,55
625.000,00
313.868,54
900.000,00
250.000,00
1.396.192,56
343.249,69
395.175,41
511.328,35
250.000,00
668.698,06
295.134,49
379.603,71
142.780,00
907,50
181,50
605,00
907,50
273.695,88
342.745,43
1.017.275,85
180.000,00
16.906.064,42

El resum per capítols de l‟estructura econòmica de l‟estat de despeses del
pressupost prorrogat del pressupost de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, una vegada
efectuats els ajustos dels crèdits inicials del pressupost de l‟exercici 2017,
ascendeix a 219.493.935,58 euros, sent el seu detall el següent:
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PRESSUPOST PRORROGAT 2017 A 2018 AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
DESPESES
Classificació econòmica
Pressupost
Pressupost prorrogat
2017
2017 a 2018
Capítol
Crèdits inicials
Ajustos
Crèdits inicials
1 Despeses de personal
82.160.020,74
0,00
82.160.020,74
2 Despeses en béns corrents i serveis
99.241.767,24
-500.000,00
98.741.767,24
3 Despeses financeres
2.207.000,00
0,00
2.207.000,00
4 Transferències corrents
14.799.147,60
0,00
14.799.147,60
5 Fons de contingència
300.000,00
0,00
300.000,00
Operacions corrents (Cap. 1 a 5)
198.707.935,58
-500.000,00
198.207.935,58
6 Inversions reals
16.406.064,42
-16.406.064,42
0,00
7 Transferències de capital
5.800.000,00
0,00
5.800.000,00
Operacions de capital (Cap. 6 i 7)
22.206.064,42
-16.406.064,42
5.800.000,00
Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)
220.914.000,00
-16.906.064,42
204.007.935,58
8 Actius financers
0,00
0,00
0,00
9 Passius Financers
15.486.000,00
0,00
15.486.000,00
Operacions financeres (Cap. 8 i 9)
15.486.000,00
0,00
15.486.000,00
Total despeses

236.400.000,00

-16.906.064,42

219.493.935,58

b) Estat d‟ingressos
PREVISIONS INICIALS DEL PRESSUPOST 2017 NO PRORROGADES AL 2018
Codi econòmic
2017 343 07
2017 761 00
2017 761 01
2017 764 01
2017 764 02
2017 913 00

Descripció
Preu públic Poliesportiu Sergio Manzano
Diputació de Barcelona: Xarxa Governs Locals 2012-2016
Diputació de Barcelona: Xarxa Governs Locals 2016-2019
AMB: projectes inversió millora infr. poligons industrials
AMB: Programa d'Actuacions de Cohesió Territorial PACTE (2016-2019)
Préstecs rebuts llarg termini d'ens fora del sector públic

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE PREVISIONS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2017

Previsió inicial
500.000,00
466.231,06
823.785,78
2.792.740,17
5.323.307,41
7.000.000,00
16.906.064,42

Les previsions d‟ingressos que financen els crèdits prorrogats de l‟exercici 2017
deduïts aquells la vigència dels quals finalitzarà el 31 de desembre de 2017,
ascendeixen a 219.493.935,58 euros el detall dels quals resumit per capítols és el
següent:
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PRESSUPOST PRORROGAT 2017 A 2018 AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
INGRESSOS
Classificació econòmica
Pressupost prorrogat
Pressupost
2017
2017 a 2018
Capítol
Previsions inicials
Ajustos
Previsions inicials
1 Impostos directes
107.520.864,05
0,00
107.520.864,05
2 Impostos indirectes
7.999.334,81
0,00
7.999.334,81
3 Taxes i altres ingressos
23.437.800,00
-500.000,00
22.937.800,00
4 Transferències corrents
78.660.836,72
0,00
78.660.836,72
5 Ingressos patrimonials
2.375.100,00
0,00
2.375.100,00
Operacions corrents (Cap. 1 a 5)
219.993.935,58
-500.000,00
219.493.935,58
6 Alienació d'inversions reals
0,00
0,00
0,00
7 Transferències de capital
9.406.064,42
-9.406.064,42
0,00
Operacions de capital (Cap. 6 i 7)
9.406.064,42
-9.406.064,42
0,00
Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)
229.400.000,00
-9.906.064,42
219.493.935,58
8 Actius Financers
0,00
0,00
0,00
9 Passius Financers
7.000.000,00
-7.000.000,00
0,00
Operacions financeres (Cap. 8 i 9)
7.000.000,00
-7.000.000,00
0,00
Total ingressos

236.400.000,00

-16.906.064,42

219.493.935,58

El pressupost prorrogat per a l‟any 2018, es presenta anivellat.
PRESSUPOST PRORROGAT 2017 A 2018 AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
CÀLCUL DEL MARGE

Previsions/crèdits

Import

Previsions inicials prorrogades

219.493.935,58

Crèdits inicials prorrogats

219.493.935,58

Marge

0,00

El detall dels crèdits inicials de despeses i de les previsions d‟ingressos del
pressupost de l‟exercici 2017 prorrogat per al 2018, consta a l‟annex del Pressupost
Prorrogat de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de l‟exercici 2017 per a l‟exercici 2018.
SEGON. Àmbit d’aplicació de la pròrroga del pressupost de l’exercici 2017
L‟àmbit de la pròrroga del pressupost de l‟exercici 2017, serà a partir de l‟1 de gener
de 2018 el següent:
a. Pressupost de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet.
b. Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital
integrament municipal La Farga, Gestió d‟equipaments municipals, SA.
La Societat haurà d‟ajustar l‟execució de les previsions de despeses i
ingressos aprovades pel seu Consell d‟Administració per l‟exercici 2018 a la
disponibilitat dels crèdits prorrogats del pressupost de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat en el termes establerts en aquest Decret.
c. Bases d‟execució del Pressupost general de l‟exercici 2017.
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TERCER.- Regles especials de funcionament comptable del pressupost
prorrogat
a. Reflex comptable del pressupost prorrogat
El reflex comptable del pressupost prorrogat s‟efectuarà mitjançant assentaments
globals directes a la comptabilitat financera que incorporin els crèdits de despeses
prorrogats i la previsió dels ingressos que els financen d‟acord amb l‟estructura de
comptes aprovada per l‟Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
b. Documents comptables en el pressupost prorrogat
L‟elaboració dels documents comptables de despeses en el pressupost prorrogat
corresponents a autoritzacions i disposicions de despeses adquirides en exercicis
anteriors tindran l‟abast i límits que, en cada cas, determini la Intervenció General.
QUART.- Execució del pressupost prorrogat. Modificacions pressupostàries
Disposar que d‟acord amb el previst als articles 21.5 del Reial Decret 500/1990, de
20 d‟abril, mentre no es disposi de pressupost definitiu per a l‟exercici 2018, es
procedeixi, si s‟escau, a l‟aprovació de qualsevol de les modificacions
pressupostàries previstes en la llei.
CINQUÈ.- Pressupost prorrogat consolidat
Determinar que el pressupost prorrogat de l‟exercici 2017 consolidat de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat a partir de l‟1 de gener de 2018, d‟acord
amb el previst a l‟article 164.1 del TRLHL, és el següent:
PRESSUPOST PRORROGAT CONSOLIDAT DE L‟AJUNTAMENT DE
L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L‟EXERCICI 2017 PER A L‟EXERCICI 2018,
SEGONS ARTICLE 164.1 TRLHL.
Total

INGRESSOS PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes

107.520.864,05

La Farga,
GEM, SA

sense

Transferències

Total

consolidar

internes

consolidat

0,00 107.520.864,05

0,00 107.520.864,05

7.999.334,81

0,00

7.999.334,81

0,00

7.999.334,81

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

22.937.800,00

3.354.353,50

26.292.153,50

2.363.353,60

23.928.799,90

4. Transferències corrents

78.660.836,72

2.429.888,20

81.090.724,92

2.429.888,20

78.660.836,72

5. Ingressos patrimonials

2.375.100,00

570.416,00

2.945.516,00

0,00

2.945.516,00

Operacions corrents (cap.1 a 5)

219.493.935,58

6.354.657,70 225.848.593,28

4.793.241,80 221.055.351,48

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions de capital (cap.6 i 7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions no financeres (cap. 1 a 7)

219.493.935,58

6.354.657,70 225.848.593,28

4.793.241,80 221.055.351,48

8. Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions financeres (cap. 8 i 9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL

219.493.935,58

6.354.657,70 225.848.593,28

4.793.241,80 221.055.351,48
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Total

DESPESES PER CAPITOLS

La Farga,
GEM, SA

Ajuntament

sense

Transferències

Total

consolidar

internes

consolidat

1. Despeses de personal

82.160.020,74

4.266.362,56

86.426.383,30

0,00

86.426.383,30

2. Despeses corrents en béns i serveis

98.741.767,24

2.019.870,14 100.761.637,38

2.363.353,60

98.398.283,78

3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap.1 a 5)

2.207.000,00

0,00

2.207.000,00

0,00

2.207.000,00

14.799.147,60

0,00

14.799.147,60

2.429.888,20

12.369.259,40

0,00

300.000,00

0,00

300.000,00

300.000,00
198.207.935,58

6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)

Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.800.000,00

0,00

5.800.000,00

0,00

5.800.000,00

0,00

5.800.000,00

5.800.000,00
204.007.935,58

6.286.232,70 210.294.168,28

4.793.241,80 205.500.926,48

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.486.000,00

0,00

15.486.000,00

0,00

15.486.000,00

0,00

15.486.000,00

0,00

15.486.000,00

15.486.000,00
219.493.935,58

6.286.232,70 225.780.168,28
68.425,00

68.425,00

219.493.935,58

6.354.657,70 225.848.593,28

4.793.241,80 221.055.351,48

Amortitzacions
TOTAL

4.793.241,80 199.700.926,48

5.800.000,00

8. Actius financers
9. Passius financers

6.286.232,70 204.494.168,28

68.425,00

4.793.241,80 220.986.926,48

Establir que pressupost prorrogat de l‟exercici 2017 consolidat de l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet de Llobregat a partir de l‟1 de gener de 2018 en els termes assenyalats
per l‟article 2 de la LOEPSF i als efectes del càlcul del compliment dels objectius
d‟estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, així com de la remissió de la
informació pressupostària i comptable al Ministeri d‟Hisenda i Administracions
Públiques prevista en l‟Ordre EHA 2105/2012, d‟1 d‟octubre, és el següent.
PRESSUPOST PRORROGAT CONSOLIDAT DE L‟AJUNTAMENT DE
L‟HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L‟EXERCICI 2017 PER A L‟EXERCICI 2018,
EN TERMES SEC.
Total

INGRESSOS PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Impostos directes

La Farga,
GEM, SA

Fundació Privada

sense

Transferències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

107.520.864,05

0,00

107.520.864,05

7.999.334,81

0,00

7.999.334,81

0,00

7.999.334,81

3. Taxes, preus públics i altres ingressos

22.937.800,00

3.354.353,50

12.700,00

26.304.853,50

2.363.353,60

23.941.499,90

4. Transferències corrents

78.660.836,72

2.429.888,20

62.835,00

81.153.559,92

2.484.888,20

78.668.671,72

5. Ingressos patrimonials

2.375.100,00

570.416,00

0,00

2.945.516,00

0,00

2.945.516,00

219.493.935,58

6.354.657,70

75.535,00 225.924.128,28

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions de capital (cap. 6 i 7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219.493.935,58

6.354.657,70

75.535,00 225.924.128,28

8. Actius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Passius financers

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operacions financera (cap. 8 i 9)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

219.493.935,58

6.354.657,70

2. Impostos indirectes

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Operacions no financeres (cap. 1 al 7)

TOTAL

0,00

0,00

75.535,00 225.924.128,28

0,00 107.520.864,05

4.848.241,80 221.075.886,48

4.848.241,80 221.075.886,48

4.848.241,80 221.075.886,48
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Total

DESPESES PER CAPITOLS
Ajuntament

La Farga,
GEM, SA

Fundació Privada

sense

Transferències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

1. Despeses de personal

82.160.020,74

4.266.362,56

86.426.383,30

0,00

86.426.383,30

2. Despeses corrents en béns i serveis

98.741.767,24

2.019.870,14

75.330,00 100.836.967,38

2.363.353,60

98.473.613,78

2.207.000,00

0,00

2.207.000,00

0,00

2.207.000,00

14.799.147,60

0,00

14.799.147,60

2.484.888,20

12.314.259,40

0,00

300.000,00

3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap. 1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

300.000,00

0,00

300.000,00

198.207.935,58

6.286.232,70

75.330,00 204.569.498,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.800.000,00

0,00

5.800.000,00

0,00

5.800.000,00

0,00

5.800.000,00

5.800.000,00

0,00

204.007.935,58

6.286.232,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15.486.000,00

0,00

15.486.000,00

0,00

15.486.000,00

Dif. Ingressos-despeses

5.800.000,00

0,00

15.486.000,00

75.330,00 210.369.498,28

0,00

15.486.000,00

4.848.241,80 205.521.256,48

15.486.000,00

0,00

219.493.935,58

6.286.232,70
68.425,00

68.425,00

68.425,00

219.493.935,58

6.354.657,70

75.330,00 225.923.923,28

4.848.241,80 221.075.681,48

Amortitzacions
TOTAL

0,00

4.848.241,80 199.721.256,48

75.330,00 225.855.498,28

205,00

205,00

4.848.241,80 221.007.256,48

205,00

SISÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que celebri.
SETÈ.- NOTIFICAR el present Decret als Tinents d‟Alcalde i Regidors Delegats, a
la Gerència Municipal, a la Intervenció General, a la Tresoreria General, a la
Secretaria General, als Districtes i a totes les Àrees de l‟Ajuntament, mitjançant la
publicació en Intranet, i a la Gerència de la Societat Municipal La Farga GEM., SA.;
als efectes legals oportuns.
ACORD 4.- 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 2017, REFERIT A L’EXERCICI 2016 (EXP. 450/2018).
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 2017, referit a l‟exercici 2016:
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
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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 permanent, en aplicació d‟allò que disposa la Regla
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. 624/2017, de 3 de febrer es va aprovar
el Pla d‟auditories i actuacions de control financer per l‟any 2017, referit als estats i
comptes anuals tancats al 31 de desembre de 2016, de la qual el Ple municipal
restà assabentat en sessió del 28 de febrer de 2017.
Donat que els serveis dependents d‟aquesta Intervenció General han portat a terme
durant l‟any 2017, referits a l‟exercici 2016, 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 2016.
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
2017 corresponents a l‟exercici 2016, núm. 1/2018, de 8 de gener.
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 2017, referit a l‟exercici 2016, en aplicació de la resolució de la
Intervenció General núm. 624/2017, de 3 de febrer i de l‟acord del Ple de 28 de
febrer de 2017 i dels informes que obren a l‟expedient de la seva raó i que es
reflecteixen a continuació:
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1. Informe sobre el resultat del Pla d‟Auditories i d‟actuacions de control
financer de l‟exercici 2017, núm. 1/2018, de 8 de gener.
2. Informe sobre la situació de l‟execució al 7 de setembre de 2017 del Pla
d‟auditories i d‟altres actuacions de control financer de l‟exercici 2017, núm.
54/2017, de 7 de setembre.
3. Societat privada de capital íntegrament municipal


Informe de la Intervenció General núm. 19/2017, de 22 de maig, de
control financer de la Societat Privada Municipal “La Farga”, Gestió
d‟equipaments municipals (SPM), referit als estats i comptes anuals tancats
el 31/12/2016, auditats per l‟empresa UniauditOliverCamps, Auditoriaconsultoria, segons informe de 31 de març de 2017.



Informe 61/2017, de 26 d’octubre, elevant a definitius els informes de
control financer de la Intervenció General sobre les verificacions
econòmiques de les encomanes de gestió i línees d‟activitat de la societat La
Farga Gestió d‟Equipaments Municipals SA corresponents a l‟exercici 2016
següents (en base als informes efectuats per l‟auditor coadjuvant Morenilla
Consultores Auditores, SLPU):
‒ Núm. 44/2017, de 18 de juliol, de verificació de la liquidació econòmica
de l‟encomana de gestió dels serveis de l‟equipament municipal de Torre
Barrina, corresponent a l‟exercici 2016.
‒ Núm. 45/2017, de 18 de juliol, de verificació de la liquidació econòmica
de l‟encomana de gestió dels serveis 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), corresponent a l‟exercici 2016.
‒ Núm. 46/2017, de 18 de juliol, de verificació de la liquidació econòmica
de l‟encomana de gestió del servei públic d‟aparcaments municipals,
corresponent a l‟exercici 2016.
‒ Núm. 47/2017, de 18 de juliol, sobre les línies d‟activitat de la societat
“Centre d‟activitats” i “Mitjans de comunicació”, de l‟exercici 2016.

4. Fundació privada amb capital íntegrament municipal


Informe de la Intervenció General núm. 35/2017, de 28 de juliol,
sobre control financer de la Fundació privada Arranz Bravo, referit als
estats i comptes anuals tancats el 31/12/2016, de 18 de juliol, en base a
l‟informe emès per l‟auditor coadjuvant Cecili Tarruella el 10 de juny de
2017.

5. Revisions limitades de les concessions administratives i les gestions
interessades de serveis municipals


Informe 39bis/2017, de 16 d’octubre, elevant a definitiu l‟informe de
control financer de la Intervenció General sobre la revisió limitada del
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compte d‟explotació de l‟exercici 2016 i l‟equilibri financer del període
1999-2016 de la concessió administrativa del Complex Esportiu
“L‟Hospitalet Nord”, núm. 39/2017, de 18 de juliol (en base a l'informe
de l'auditor coadjuvant Morenilla Consultores Auditores, SLPU).


Informe 40bis/2017, de 16 d’octubre, elevant a definitiu l‟informe de
control financer de la Intervenció General sobre l‟auditoria de regularitat
del compte d‟explotació i de compliment del contracte de gestió
interessada del Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia i Pista Gasòmetre
de l‟exercici 2016, núm. 40/2017, de 18 de juliol (en base a l‟informe
efectuat per l‟auditor coadjuvant Cecili Tarruella i Forné).



Informe 37bis/2017, de 16 d’octubre, elevant a definitiu l‟informe de
control financer de la Intervenció General sobre l‟auditoria de regularitat
del compte d‟explotació i de compliment del contracte de gestió
interessada del Poliesportiu Municipal Bellvitge “Sergio Manzano”,
exercici 2016, núm. 37/2017, de 13 de juliol (en base a l‟informe
efectuat per l‟auditor coadjuvant Uniaudit Oliver Camps SL).



Informe 36bis/2017, de 16 d’octubre, elevant a definitiu l‟informe de
control financer de la Intervenció General sobre l‟auditoria de
compliment dels aspectes contractuals del fons de reversió dels
exercicis 2015 i 2016 i sobre la correcció de les incidències detectades
en el control financer de l‟exercici 2014 del Poliesportiu Municipal Les
Planes, núm. 36/2017, de 13 de juliol (en base a l‟informe efectuat per
l‟auditor coadjuvant Uniaudit Oliver Camps SL).

6. Auditories de compliment de les concessions administratives de les escoles
bressol municipals


Informe 58bis/2017, de 18 d’octubre, elevant a definitiu l‟informe de
control financer de la Intervenció General sobre l‟auditoria de regularitat
de l‟escola bressol municipal “Casa del Molí" del curs escolar 20152016, núm. 58/2017, de 21 de setembre (en base a l‟informe efectuat
per l‟auditor coadjuvant FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS).



Informe 51bis/2017, de 16 d’octubre, elevant a definitiu l‟informe de
control financer de la Intervenció General sobre l‟auditoria de regularitat
de l‟escola bressol municipal “Casa dels Contes" del curs escolar 20152016, núm. 51/2017, de 27 de juliol (en base a l‟informe efectuat per
l‟auditor coadjuvant FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS).



Informe 43bis/2017, de 26 d’octubre, elevant a definitiu l‟informe de
control financer de la Intervenció General sobre l‟auditoria de regularitat
de l‟escola bressol municipal “Casa del Parc" del curs escolar 20152016, núm. 43/2017, de 18 de juliol (en base a l‟informe efectuat per
l‟auditor coadjuvant Cecili Tarruella i Forné).
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Informe 42bis/2017, de 26 d’octubre, elevant a definitiu l‟informe de
control financer de la Intervenció General sobre l‟auditoria de regularitat
de l‟escola bressol municipal “Casa de les Flors" del curs escolar 20152016, núm. 42/2017, de 18 de juliol (en base a l‟informe efectuat per
l‟auditor coadjuvant Cecili Tarruella i Forné).



Informe 41bis/2017, de 26 d’octubre, elevant a definitiu l‟informe de
control financer de la Intervenció General sobre l‟auditoria de regularitat
de l‟escola bressol municipal “Casa de la Muntanya" del curs escolar
2015-2016, núm. 41/2017, de 18 de juliol (en base a l‟informe efectuat
per l‟auditor coadjuvant Cecili Tarruella i Forné).



Informe 50bis/2017, de 16 d’octubre, elevant a definitiu l‟informe de
control financer de la Intervenció General sobre l‟auditoria de regularitat
de l‟escola bressol municipal “Casa dels Arbres" del curs escolar 20152016, núm. 50/2017, de 27 de juliol (en base a l‟informe efectuat per
l‟auditor coadjuvant FAURA-CASAS, AUDITORS-CONSULTORS).

7. Auditoria de procediments i sistemes


Informe de control financer 69/2017, de 27 de desembre, referent a
l‟auditoria de sistemes del circuit de factures prevista a l‟article 12.3 de
la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‟impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el Sector Públic (en base a
l‟informe efectuat per l‟auditor coadjuvant FAURA-CASAS, AUDITORSCONSULTORS).



Informe 48bis/2017, de 16 d’octubre, elevant a definitiu l‟informe de
control financer de la Intervenció General sobre els treballs de
verificació addicional de les despeses satisfetes pel procediment de
manaments a justificar de l‟exercici 2016, núm. 48/2017, de 18 de juliol
(en base a l‟informe efectuat per l‟auditor coadjuvant Cecili Tarruella i
Forné).

8. Auditoria de comptes anuals i/o revisions limitades previstes en els
contractes de serveis
Entitat
Auditor
Recollida de residus municipals, neteja Deloitte
viària i neteja de clavegueram
Complex Esportiu Tennis l‟Hospitalet Parés Auditores S.L.
(*)
Fernando Rausell Perez
Escola bressol Casa de la Muntanya Gabinet Tècnic d‟Auditoria i
(**)
Consultoria SA
Poliesportiu Municipal Les Planes
HBL Bové Montero y Asociados,
SL L.
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(*) Període gener 2016, el nou cessionari no ha presentat els comptes
anuals.
(**) Període 1/9/2015 al 31/8/2016, segons contracte de concessió.
9. Actuacions de control financer permanent duts a terme pel personal de la
Intervenció General


Informe de control financer 63/2017, de 4 de desembre, referent a la
fiscalització posterior dels contractes menors de l‟exercici 2016.



Informe de control financer núm. 33/2017, de 27 de juliol, referent a
la fiscalització de les nòmines corresponents al segon quadrimestre de
l‟exercici 2016.



Informe de control financer núm. 66/2017, de 14 de desembre,
referent a la verificació de les retribucions percebudes per a la
recuperació de la paga extraordinària de 2012, suprimida pel Reial
decret llei 20/2012, de 13 de juliol.



Informe de control financer núm. 67/2017, de 14 de desembre,
referent a les nòmines de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet dels mesos
d‟abril i octubre de 2016.

10. 276 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 l‟exercici 2016.
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.

DESPATX OFICIAL
En relació amb els dictàmens que han estat informats pel despatx oficial de
la Junta de Govern Local i pel despatx oficial de decrets i resolucions, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna qüestió dels punts 5 i 6?. Sí, Sr. Rainaldo.
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SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS)
En alguna ocasión, la conducta del Gobierno municipal adolece del agravante de
nocturnidad, por la falta de transparencia y voy a comentar dos ejemplos. El primero
de ellos, del que derribará un ruego al final del Pleno, está referido a la Junta de
Gobierno del paso viernes 29 de diciembre que fue una Junta de Gobierno
extraordinaria y urgente en la que se aprobaron, nada más y nada menos que 86
acuerdos, se adoptaron.
Esto, siguiendo el procedimiento normal, no pudimos tener acceso a los
expedientes para verificarlos, una vez aprobado por parte de la Junta de Gobierno,
porque tenemos un plazo de 24 horas y nosotros nos enteramos exactamente el día
8 de enero de la existencia de esta Junta de Gobierno extraordinaria y urgente,
cuando el Gobierno municipal tenía conocimiento con antelación de que iba a
celebrarlo y que costaba poco ponerlo en conocimiento de los grupos de la
oposición, pero de aquí vendrá un ruego después.
En relación con el otro ejemplo, nos informan en este Pleno de alrededor de unas
700 resoluciones adoptadas por Alcaldia y los Tenientes de Alcalde, voy a comentar
solo nueve.
Entre las 700 resoluciones, entre Decretos de Alcaldía y Resoluciones, hay 9
nombramientos en comisión de servicios de sendas jefaturas de servicios, jefaturas
de sección y jefaturas de unidad. Y como no, otra vez, la figura, tan querida por este
gobierno municipal, de la comisión de servicios. Les da igual que los sindicatos de
este Ayuntamiento y los grupos de la oposición critiquemos el uso injustificable de
esta figura para colocar en puestos de responsabilidad a determinadas personas. Y
estoy convencido, de que conociendo como conozco a las personas favorecidas por
estas resoluciones, no les hacía falta, para nada, este apaño, son funcionarios y
funcionarias lo suficientemente cualificados como para obtener el puesto de trabajo
mediante el sistema legalmente establecido al efecto, que es el concurso, pero
claro, han de pasarlo.
Pero tienen que empañar ustedes mediante un auténtico fraude de ley, algo que
debería ser transparente. Sí como afirmo, fraude de ley, porque la figura de la
comisión de servicios nace inicialmente con una excepción al proceso normal de
provisión de puestos de trabajo. Como ya he comentado el concurso, que respeta
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
La normativa permite la posibilidad de proveer los puestos de trabajo con carácter
provisional, en casos de urgente e inaplazable necesidad, mediante la comisión de
servicios. La figura de la comisión de servicios no es el problema, el problema es el
uso desmedido y guiado que hacen ustedes de ella.
Porque aquellos que se benefician de la comisión de servicios, como ustedes saben
perfectamente, cuando se convoca el concurso para cubrir el puesto de trabajo, el
funcionario que ocupa en comisión de servicios este puesto, parte de una posición
de privilegio, dado que puede alegar como mérito la experiencia adquirida en el
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desempeño de dicho puesto de trabajo, lo que según la jurisprudencia además, es
perfectamente legal.
El problema, por lo tanto, es que ustedes han generalizado el uso de la comisión de
servicios, incumpliendo abiertamente la necesidad legal de que la ocupación del
puesto vacante fuera de urgente e inaplazable necesidad y el gran problema, y eso
es lo que denunciados públicamente, es que han acabado transformando el acceso
a determinados puestos en nombramientos de designación encubiertos, o sea de
libre designación encubiertos, perdón, conculcando los principios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad.
Acabaré, como otras tantas veces, recordándoles y les aseguro que muy a mi
pesar, que esta casa, el Ayuntamiento, no es su cortijo. Basta ya de este uso
espurio e interesado de la casa de todos. Muchas gracias.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Miren, señores del Gobierno, en estos dar cuenta que ustedes pasan donde hay
ese cajón de sastre al que yo me he referido muchas veces, cuelan ustedes cosas
que si bien pueden ser legales o el criterio del Ayuntamiento en cómo hace y cómo
destina recursos, a nosotros nos parecen sinceramente infumables. Le pondré un
ejemplo, ahora van hacer unas nuevas viviendas, volvemos un poco al modelo otra
vez de mucha construcción en L‟Hospitalet, el modelo que no me atrevería a llamar
especulativo, si es que tiene un sentido porque evidentemente alguna vivienda
necesitará la ciudad para ir cambiando y para ir mejorando y demás.

SRA. ALCALDESSA
Perdón, Sr. García, puede, digo para orientarnos, si se refiere…

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
En lo que está metido en el dar cuenta, donde hay distintas historias que ustedes ya
saben que es ese cajón de sastre donde meten todas estas cosas, y ahora voy al
caso. Por ejemplo, la Casa de la Música, desaparece Salamandra porque ese
edificio se va a demoler para hacer más vivienda y obvio, ustedes meten dentro del
Distrito Cultural que ustedes lo promocionan mucho, parece ser que es
absolutamente necesario comprar un solar que nos cuesta, perdón un local, que
nos cuesta 700.000 €, para cedérselo a un negocio privado que no deja de ser la
Casa de la Música, lo que era la Salamandra, bueno, pero es que además tiene
70.000 € al año del Ayuntamiento y otros 70.000 € de otras cuestiones, como son,
el Instituto Catalán de las Empresas Culturales que me parece muy bien, todos los
institutos que quieran dar, pero hay dineros públicos y no tenemos empacho en
gastarnos 700.000 € para que alguien haga negocios en otra ciudad, porque
seguramente, este Ayuntamiento no tiene más local que ese que hay que comprarlo
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para que esté ahí, donde ustedes quieren, dándole visibilidad a esto que ustedes le
llaman, con grandilocuencia, el Distrito Cultural y que nosotros tenemos muchas
reservas de cómo acabará.
Nos parece lamentable que una vez más se malbaraten los recursos públicos para
que vayan empresas privadas, por mucho que oiga, estamos seguros la música es
importante, pero es que no tenemos otros sitio donde ubicarlos, ¿tiene que ser
ahí?, hay que comprar un local de 700.000 €, pues esto es lo que le decimos a
ustedes, mientras que hay necesidades importantes en la ciudad, hombre eso es un
criterio del Ayuntamiento que no compartimos, pero que tenemos que respetar,
pero tenemos todo el derecho legítimo a criticarlo aquí, porque entendemos que es
un disparate gastar ese dinero, para entregarlo a la albur de esa economía privada
para que ganen dinero y además les damos subvención.
Ahí también, en esa caja de sastre que ustedes hacen con estos acuerdos 47, 48,
49 y 19, números tal al cual, expediente número tal, entra el tema del Circo del Sol,
algo también absolutamente lamentable, a nuestro modo de ver y no tienen ustedes
empacho en tener mucha prisa en ponerlo, adecuarlo, para que una empresa haga
negocios en nuestra ciudad y nos dicen, pedimos los expedientes, y sabe qué
pasa?, que no encontramos lo que dicen, pero luego en La Vanguardia, vemos que
ustedes dicen, esto va a generar no sé qué, tanta riqueza para la ciudad, pero están
todavía por desarrollar esos contratos y además, en unos terrenos públicos casi
veinte mil metros cuadrados que lo van a privatizar durante un montón de años para
que un circo, además elitista, que ya no sería esa la crítica, que ya veremos quién
tiene capacidad para poder ir a verlo en nuestra ciudad, con lo que ganan nuestros
vecinos y vecinas, porque yo estoy seguro que bien pocos tendrán acceso y que
van a hacer no sé cuántas veinte becas para gente que está excluida, que lo van a
dar ahí en Bellvitge, en el local de Bellvitge que ustedes dicen, y nos tenemos que
enterar además por la prensa, porque parece ser que aquí si las cosas no salen en
prensa, antes que los expedientes del Ayuntamiento, pues no hay portadas o no
hay visualización de quién lleva el efecto de ese proyecto adelante que suele ser la
Alcaldesa la que da la cara, como no pude ser de otra manera. O sea, entendemos
que responde más a la necesidad de esa portada, de salir en la prensa cada día,
que a lo que realmente necesita la ciudad.
Mire, lamentamos mucho que el Circo del Sol gaste dineros públicos para adecuar
unos terrenos que son privados, o sea perdón, públicos convertidos en, con cierta
privacidad durante mucho tiempo, y nos cueste un millón doscientos cincuenta mil
euros. Volvemos, otra vez, a lo que decimos, mire, la Feixa Llarga, hay que
preservarla porque en su día, esa reserva de terrenos públicos, para equipamientos
de la ciudad, lo que hemos dicho, equipamientos como puede ser un ambulatorio,
como puede ser, que hace mucha falta, residencias geriátricas y un largo etc.
No hay que ir poco a poco, de cierta manera y encubierta y pero atizando terrenos.
En eso estaremos siempre en contra y encima se lo adecuamos, mire usted, cree
que nos va a dar un millón doscientos cincuenta mil euros de beneficio a la ciudad?,
eso ya los hemos gastado por adelantado, Sra. Alcaldesa, me temo que no. Y eso
es lo que tenemos que criticar, que al final estas políticas de portadas de televisión
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y de cierto postureo que nos las vemos, y que estoy convencido que todos esos
proyectos que usted anuncia a medio y largo plazo, no los va a ver usted de
alcaldesa en este Ayuntamiento. Estoy convencido porque van para largo y no creo
que aguante tanto su presidencia en este Pleno, Sra. Núria Marín, tal como lo está
haciendo. Porque al final, los vecinos ven y ven cómo usted por una portada es
capaz de privatizar lo que haga falta, en Santa Eulalia también ha habido casos,
que ya los hemos expuesto aquí y en la ciudad, pues, la gente empieza a darse
cuenta de que alguien en quien confiaron en sus tiempos porque era un gobierno
con esa sensibilidad que he explicado otra vez desde aquí, la va perdiendo poco a
poco y que no es capaz de retomarla por mucho que nosotros le digamos.
Estamos en absoluto desacuerdo con el tema del Circo del Sol por lo que va a
generar de perjuicio para la ciudad, aunque usted lo venda como un beneficio que
no sabemos dónde, dónde lo va a poner. Doscientos cincuenta puestos de trabajo
que va a generar, ya pasaremos cuentas Sra. Alcaldesa, ya las pasaremos, no se
preocupe.
En cualquier caso, nos tenemos que dar por enterados, ustedes dan cuenta, pero
estamos en absoluto desacuerdo con estos acuerdos que ustedes aprueban ahí y
que meten en un cajón de sastre, además no te da tiempo a verlo todo porque no
puedes discutirlo aquí, porque hay tantas cosas, siempre señalamos las que
consideremos más interesantes. Miren vayan cambiando, por favor, vayan
retomando la conciencia que aquí se vio mucho años en este Pleno, o sea
conciencia social, porque tengo la sensación que no van por esa dirección. Muchas
gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a alguna de las cuestiones que se han dicho. El
Sr. Rainaldo Ruiz hablaba de la Junta de Gobierno de 29 de diciembre
extraordinaria y urgente, extraordinaria, urgente no. Se convocó con el plazo
habitual, una semana de tiempo, se convocó el día 27, con las cuarenta y ocho
horas preceptivas de la Junta de Gobierno, exacto, cerramos el orden del día el 23
y el 27 se convocó, con lo cual, extraordinaria sí, urgente no.
Si ustedes repasan los últimos diez años, siempre, siempre hay una Junta de
Gobierno extraordinaria porque entre la digamos, para que nos entendamos, entre
Navidad y principio de año, siempre hay que hacer una Junta de Gobierno, se da el
caso de hacer una Junta de Gobierno, o para repescar algunos asuntos propios del
Ayuntamiento o para temas que nos vienen de terceros que ellos también agotan
plazos y nosotros, es fundamentalmente y habitualmente para no perder recursos
para la ciudad, hacemos una Junta de Gobierno para poder hacerlo.
De ahí, que es cierto que en esta ocasión además había 86 asuntos que son
muchos asuntos pero que se aprovechó por esa dirección, pero insisto,
extraordinaria sí, urgente no.
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Luego, respecto de las otras cuestiones que se han dicho. Miren, el punto número 5
y el punto número 6 del orden del día del Pleno que es sobre los que estamos
debatiendo, es el despacho oficial de la Junta de Gobierno Local y el número 6 es
el despacho oficial de decretos y resoluciones, que vienen a cada Pleno y que son
tanto los dictámenes y decretos y resoluciones que se han aprobado entre Pleno y
Pleno. Con lo cual, esto no es un cajón de sastre, aquí no se intenta meter nada de
“amagatotis” y aquí es aquello de metemos, no sé cuántas cosas para que nadie se
dé cuenta, no, Sr. Miguel García, esto es la relación de acuerdos de la Junta de
Gobierno entre el último Pleno y el día de hoy y los acuerdos y resoluciones de los
Tenientes de Alcalde y la Alcaldesa que han hecho entre el último Pleno y este
Pleno, no es un cajón de sastre, no es un intento de esconder nada, es todo lo
contrario, que además estamos obligados, un ejercicio que la Administración tiene
previsto de transparencia.
Respecto de alguna de las cosas que usted ha dicho. Mire, usted se obsesiona con
cosas y las repite y supongo que entiende que si las repite muchas veces, que a
veces, es culpa nuestra eh?, como no le rebatimos, yo creo que al final, se cree que
son verdad, y sigue repitiéndolas, porque dice, bueno, deben ser verdad porque
nadie dice nada. Pues mire, no, se acabó.
El solar al que usted hace referencia, en la Feixa Llarga, es un solar que está
calificado de equipamiento y de zona verde. Ese es un solar público que se está
adecuando, donde ahí se va hacer la actividad que está prevista, de manera
ordinaria, que es que se destine a equipamiento, zona verde para uso y explotación
desde el Ayuntamiento y ocasionalmente, ocasionalmente, se instalará el “Cirque
du Soleil”, con el cual hemos llegado a un acuerdo pagando, pagando una tasa que
subirá, ya veremos, con los nuevos precios, pero alrededor de más ciento cincuenta
mil euros cada vez que se instala, si viene por el período que tiene previsto venir en
este año 2018. Con lo cual, ni se instala gratis, ni le regalamos nada, ni estamos
haciendo una obra para que venga el “Cirque”. Se está haciendo una obra porque
es un terreno municipal que se va a utilizar de equipamiento durante todo el tiempo
que no esté el “Cirque”, con lo cual, esa es la función fundamental.
Y mire, la Casa de la Música, es uno de los cuatro proyectos, si no recuerdo mal,
que están en el conjunto de Catalunya, que hacen conjuntamente un Ayuntamiento
y la Generalitat, y que en cuatro municipios de Catalunya, se están desarrollando.
La de L‟Hospitalet, ya lleva unos cuantos años. El proyecto que estamos
desarrollando, que queremos ampliar, porque es un proyecto de éxito es la Casa de
la Música, donde acceden personas, ciudadanos y ciudadanas de L‟Hospitalet, de
esos de los que a usted tanto le gusta hablar, que de otra manera no podrían
acceder a ese tipo de equipamiento, a ese tipo de formación, poder grabar sus
maquetas, poder desarrollarse profesionalmente en el mundo de la música. Como
la instalación en la que están actualmente, se ha declarado evidentemente
insuficiente, se hace una ampliación y ¿por qué se hace donde se hace?, pues
porque está al lado de la que ya está. Porque evidentemente la podríamos haber
hecho en el barrio de Sanfeliu, pero no hubiera tenido ningún sentido, en cuanto a
eficiencia. Se está haciendo exactamente lo más cerca posible que se ha podido de
la actual, para poder ser lo más eficientes posibles en el destino de los recursos,
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para un proyecto que es el proyecto de Casa de la Música, que es un proyecto
público y que financia a partes iguales Generalitat de Catalunya y Ayuntamiento de
L‟Hospitalet. Por cierto, Generalitat de Catalunya que durante unos cuantos años
dejó de financiar una buena parte y tuvo que soportarla el Ayuntamiento. Ahora la
Generalitat vuelve a apostar por eso tipo de proyectos.
Y ya para acabar, cuando usted habla de recuperar la conciencia social de este
Gobierno. Mire este Gobierno no ha perdido nunca la conciencia social. Desde que
este Gobierno es un gobierno socialista y eso ya hace unos cuantos años, siempre
ha mantenido esa conciencia social. Si usted, lo que tiene es añoranza de otros
tiempos pasados, en el tiempo en que sea, yo se lo respeto, pero su añoranza no
haga que usted ponga en tela de juicio el trabajo que desde este gobierno municipal
se hace hoy, se hizo ayer, se hizo hace dos años, hace cinco, hace diez, hace
quince y hace veinte.
Aquí, en este Gobierno municipal del Partido Socialista, gobernado por una alcaldia
socialista, siempre ha habido esa conciencia social, se mantiene y se mantendrá,
pese a su premonición que espero que por el bien de los ciudadanos de
L‟Hospitalet, no se cumpla.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sólo un minuto. Mire yo no cuestionaba el proyecto de la Casa de la Música,
cuestionaba que ustedes se gastaran 700.000 € para alguien que va hacer
negocios con eso. Porque no me negará que eso es un tema privado, por mucho
que usted diga, que tendrá el carácter público, claro, aquí puede ir quien quiera y
además les dan una subvención de 70.000 €. Es de lo que le estoy diciendo.
Y en cuanto a lo de que pierde la conciencia, o sea, hombre, pues yo no tengo
añoranza de nada. Lo que tengo es recuerdos, donde yo he venido a estos Plenos
otras veces y veía que las decisiones que se tomaban, nada tenía que ver con esto
por ejemplo, con estos temas, ¿no? Que se iba a donde, no sé yo, supongo que las
mismas necesidades tendrá hoy la ciudadanía que antes de hacer políticas
sociales, pero yo, echo de menos algunas, por ejemplo, el tema de los libros y otras
cosas que ya hemos dicho aquí.
Mire, Sr. Fran Belver, un 1.250.000 € van a gastar ustedes en un solar público para
ponerlo a disposición de una entidad privada, no le quepa la menor duda, eso no
quiere decir que obviamente, claro, cuando no estén allí, porque por ahí correteen
los chavales y puedan jugar y demás, pues no faltaba más, que encima dijeran que
aquí no entra nadie porque esto es nuestro y no deja de ser público. Y
evidentemente que llevan una política de privatizar cosas y de olvidarse de la
ciudad y por eso les criticamos lo de la ciudad de las dos velocidades y olvidar los
barrios del norte y gastar 1.250.000 €, ya veremos, dónde estarán esos beneficios
de los que usted habla, además de que miramos en los expedientes y no
encontramos todo lo que usted nos dice, lo explican en los periódicos y esto ya está
dicho, y dilo que a lo mejor queda, doscientos cincuenta puestos de trabajo, ya
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explicará cómo. Porque no es verdad, al final, todo es hacer humo, vender humo.
Ustedes con el Distrito Cultural están vendiendo mucho humo. Eso es una realidad
que lo vamos a ver en poco tiempo y algunos de esos proyectos que no están
consolidados ni los van a consolidar, estamos absolutamente, claro que, como
usted dice, van a pagar…, perdone que me cambie de tema, que no se me vaya,
van a pagar, pues no faltaba más que encima.., pero ya veremos, estoy deseando
ver, esas cosas que usted dice que van hacer, en cuanto a convenios que no han
hecho todavía con el Circo del Sol.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Vamos a dar titulares, si puede ser. Mire, el convenio ese que usted dice que no
aparece en ningún sitio que está en la prensa, se aprobó en la Junta de Gobierno.
¿Cómo que no?, hombre, si usted, se dedica a leer y lee lo que le da la gana y lo
que parece que le interesa no se lo lee, es su problema, no el mío, pero eso se
aprobó en una Junta de Gobierno en el mes de diciembre, el convenio con su
literalidad íntegra, ahora si usted no lo quiere ver, no lo vea.
Privatizar, no estamos privatizando nada, es un espacio público y si alguien hace
una ocupación de espacio público paga, paga una tasa de ocupación de espacio
público. Estos señores por el tiempo que van a estar ocupando espacio público y
por los metros que ocupan pagarán una tasa, que en número redondos, ya les
repito, serán alrededor de ciento cincuenta mil euros, cada vez que vengan a
instalarse por un tiempo similar al que vengan en esta ocasión. Y mire, yo siempre
pensaba, porque la Administración es muy compleja, la Administración pública para
alguien que no la conoce es compleja. Entonces cuando alguien llega a la
Administración, tiene un período de aprendizaje que es costoso, seguiremos
teniendo paciencia.

SRA. ALCALDESSA
Hem finalitzat el debat sobre dos punts que eren donar compte i passem ja a les
mocions dels grups municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 5.- RELATIU A DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER
LA JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 47, 48, 1 I 2 DEL
19 I 29 DE DESEMBRE DE 2017 I 9 I 16 DE GENER DE 2018,
RESPECTIVAMENT (EXP. 1227/2018).
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:
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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 47, 48, 1 i 2 de 19 i 29 de
desembre de 2017 i 9 i 16 de gener de 2018, respectivament.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 6.- RELATIU A DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL
PERÍODE DEL 13 DE DESEMBRE AL 29 DE DESEMBRE DE 2017 QUE
COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 9329 AL 9839 I DEL 2 DE GENER AL 16 DE
GENER DE 2018, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 1 AL 231 (EXP.
1234/2018).
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. 9329 de data 13 de desembre al núm. 9839 de data 29 de
desembre de 2017 i del núm. 1 de data 2 de gener al núm. 231 de data 16 de gener
de 2018.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES
En relació amb la moció número 7 presentada pels Grups Municipals d‟ICVEUiA-Pirates-E, i CUP-PA amb l‟adhesió de CiUTADANS, amb la moció número 8
presentada pels Grups Municipals d‟ERC i CUP-PA i amb la moció número 9
presentada pel Grup Municipal d‟ERC amb l‟adhesió de PSC, CIUTADANS, ICVEUiA-Piratas-E, CiU i CUP-PA, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Per a la presentació de les tres abans i així no ocuparé temps amb les
intervencions. La primera hem quedat que la faria la Sra. Ana González, la número
8, la segona, Sr. Cristhian Giménez i la tercera el Sr. Toni Garcia, per tant, Sra.
González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bé, la moció de suport a la resolució aprovada en el Parlament sobre l‟aturada
del Pla Director Urbanístic Gran Via-Llobregat.
El passat mes de maig de 2016, la comissió de Territori del Parlament de Catalunya
va aprovar una resolució per l‟aturada cautelar del Pla Urbanístic conegut com PDU
de Gran Via-Llobregat. La resolució va ser presentada conjuntament pels grups de
Catalunya Sí que es pot i CUP i va ser aprovada pel Parlament de Catalunya que
insta el Govern a: “Aturar la tramitació de l‟actual PDU-Gran Via davant la manca de
consens popular i polític, així com per l‟elevat impacte ambiental, ecològic i social
per al municipi de l‟Hospitalet. Reconsiderar i reformular el Planejament Urbanístic
de l‟àmbit ampliant el focus territorial per tenir visió global en tots els aspectes
territorials, socials, econòmics i ambientals que incideixen sobre l‟àmbit d‟aplicació i
l‟àrea d‟influència del Pla.”
Per incorporar un estudi de diverses alternatives d‟ordenació de la Gran Via i els
seus entorns immediats entre la Plaça Europa i l‟Aeroport. Incorporar un estudi
socioeconòmic i ambiental de l‟entorn consolidat i en transformació, que amb
diversos escenaris raonats, permeti justificar i decidir les quanties de sostre i
proporcions d‟usos a ubicar sobre l‟àrea del PDU.
Estudiar diverses alternatives d‟ordenació física que permetin establir els objectius,
controlar i coordinar la forma urbana a implantar. Proposar una ordenació de l‟espai
agrícola de Can Trabal, que garanteixi la preservació d‟aquest espai en el doble
context de porta de l‟Hospitalet al riu i de corredor verd entre Collserola i el
Llobregat.
Obrir un procés participatiu amb la ciutadania de l‟Hospitalet per tal de consensuar
el desenvolupament urbanístic i finalitat dels usos d‟un territori que representa entre
el 8 i 10% del total de la superfície del municipi de l‟Hospitalet.
També cal recordar que s‟han elevat al tribunals varis recursos contenciós
administratius contra el PDU de la Gran Via, dos d‟ells dels grups municipals
d‟aquest consistori un d‟ICV-EUIA-Pirates Canviem LH i l‟altre d‟ERC; CUP-Poble
Actiu que estan pendents de resolució.
Per tot això, considerem els següents acords:
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Primer, instar al Govern de la Generalitat a donar compliment a la proposta de
resolució per l‟aturada cautelar del PDU de Gra Via–Llobregat aprovada a la
comissió de Territori del Parlament de Catalunya del dia 10 de maig de 2016.
Proposar als mitjans de comunicació locals públics la realització, durant aquest any
2018 un programa especial de debat sobre el projecte del PDU amb representats
dels grups polítics, de les entitats i dels moviments socials, i instar al govern
municipal a adoptar polítiques urbanístiques responsables i sostenibles, que
prioritzin els problemes reals de la ciutadania i s‟allunyin dels models previs a
l‟esclat de la bombolla Inmobiliaria.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En primer lloc, caldria explicar que amb aquesta moció conjunta amb Esquerra
Republicana, des del nostre grup municipal, volen forçar que d‟una vegada per
totes, els grups municipals de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet, ens comprometem amb
uns criteris comptables establerts, respecte a la justificació de les aportacions
municipals que rebem per part del propi Ajuntament.
Portem gaire bé un any amb aquesta qüestió sobre la taula. Hi ha una proposta
concreta emesa des de la Intervenció Municipal que s‟hauria d‟haver tancat i
aprovat fa temps i que és la que afegim a la present moció, com a document annex.
Hem fet una reunió conjunta, tots els grups municipals i una altra individual, des del
nostre grup, temps després amb el propi regidor de l‟àrea competent a proposta
nostra interessant-nos per la reactivació d‟aquest tema, durant l‟últim any, i un any
desprès, la nostra conclusió, és que no existeix cap voluntat política per tal
d‟afrontar aquesta justificació econòmica.
Són molts diners públics destinats a fer tasca política municipal i fins ara, cap grup,
s‟ha vist obligat a donar compte i presentar factures que justifiquin en què s‟han
gastat aquestes aportacions municipals. Sembla impossible de creure, però és així,
fins al dia d‟avui, cap grup municipal, ha justificat cap despesa econòmica provinent
de les assignacions municipals i no aquest últim any, al llarg de totes les
legislatures, durant els últims 40 anys.
És veritat que hi hagut diversos moments en els quals, el Ple municipal s‟ha
compromès amb la transparència sobre aquestes aportacions, amb l‟aprovació, al
començament de la legislatura dels imports per regidor i regidora i grup, el 13 de
juny de 2015, acord en el qual s‟inclou l‟obligació de posar a disposició del Ple,
d‟aquest Ple, aquesta comptabilitat quan sigui requerida, això sí, pel propi Ple.
Perquè segons la legislació vigent, només aquest Ple pot obligar als propis grups
municipals que el composen, a justificar totes aquestes despeses. Sembla increïble,
oi? Doncs, no, és així, només aquest Ple pot exigir als propis grups del Ple que
presentin la seva compatibilitat, que la justifiquin.
Amb la moció aprovada ara fa un any, el 24 de gener de 2017 per a lliurar tota la
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comptabilitat i factures a la Intervenció Municipal i publicar-les a la plana web del
propi Ajuntament, vam tenir un segon moment on vam parlar del tema al Ple.
Ara per ara, només tenim constància que el grup d‟ERC i el nostre, promotors
d‟aquesta moció, hem fet arribar la justificació de les nostres despeses (els nostres
comptes) dels anys 2015 i 2016, als responsables municipals oportuns (a
requeriment del GAIP, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació
Pública, un òrgan especialitzat i plenament independent, elegit pel Parlament de
Catalunya). De la resta de grups no en sabem res de res. En el nostre cas, ERC i la
CUP-PA, hem fet arribar les nostres dades comptables a la Gerència d‟aquest
Ajuntament, per a què pugui decidir com gestionar aquesta informació. Sobre la
resta de grups no en sabem res.
Bé, doncs si és aquest Ple, amb la legislació vigent, qui té la capacitat d‟exigir als
grups municipals que el conformen, l‟elaboració, entrega i publicació d‟aquesta
comptabilitat, llavors nosaltres emplacem al propi Ple, ens emplacem, a l‟aprovació
d‟aquesta moció i el conseqüent acord de Ple vinculant, per tal de poder exigir-nos i
exigir-vos a tots els grups municipals, la màxima transparència i rendició de
comptes possible, sobre els recursos públics.
Aquest és un deure que tenim com a institució, un deure també com a oposició al
Ple de l‟Ajuntament. Un deure, en definitiva, amb totes les nostres veïnes de
l‟Hospitalet. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, per presentar la moció per la millora de l‟accessibilitat de l‟estació
de Bellvitge. Els veïns i les veïnes dels barris del Gornal i Bellvitge, porten una
llarga reivindicació per tal de millorar l‟accessibilitat a l‟estació de Bellvitge, una
millora que no arriba i continua acumulant anys sense resoldre i promeses
incomplertes per part del Govern de l‟Estat espanyol.
La darrera promesa, la que va efectuar amb una visita a L‟Hospitalet, el Delegat del
Govern, el Sr. Enric Millo que ha manifestat que a finals del 2017, doncs, l‟ascensor
ja seria una realitat.
Els diferents governs de l‟Estat espanyol, any darrera any, han enganyat a la
ciutadania de L‟Hospitalet. No compleixen les seves inversions en rodalies, les
seves promeses no les compleixen i deixen en paper mullat els compromisos
adquirits per a l‟estació de Bellvitge.
Els veïns i les veïnes de Bellvitge i El Gornal ja estan farts, ja estan farts de que
se‟ls pregui el pel i que no s‟inverteixi en una estació que dóna servei a més de 30
mil veïns i veïnes. Amb aquesta moció, tornem a reclamar que es posin els
ascensors perquè les persones amb mobilitat reduïda, persones grans, dones i
homes amb cotxes de nadons puguin accedir sense cap tipus de dificultat a
l‟estació de Renfe de Bellvitge.
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Amb aquesta moció tornem a plantejar una demanda històrica d‟aquesta ciutat,
d‟ampli consens social i polític, però no volem més promeses, no volem més
anuncis mediàtics per part del govern de l‟Estat espanyol i volem més fotos de
ministres a L‟Hospitalet que anuncien fets que desprès no es compleixen. Nosaltres
volem fets i volem que les obres de l‟estació de Bellvitge siguin una realitat de
manera immediata.

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 gracias Alcaldesa. Este mes las mociones conjuntas son un poco, lo que viene
sucediendo a partir casi del año y medio de formación de este Consistorio que es
que las mociones, de una forma u otra, o por el fracaso de uno o de otro, van
volviendo permanentemente a este Pleno para ratificarnos en cosas que se han
decidido en otras administraciones, en otros órganos o para ratificarnos
constantemente en posicionamientos políticos que ya todo el mundo conoce de
todos los grupos y regidores de este Consistorio.
Dado el caso, la moción número 9 que es la moción para la accesibilidad de la
estación de Bellvitge, es un fracaso claro del gobierno del Partido Popular que no
es capaz de cumplir, algo tan básico, como un compromiso de accesibilidad para
una estación de Bellvitge, es una cosa que ya históricamente, no sé si después nos
va a decir lo contrario el portavoz del Partido Popular, pero continuamente han
venido a decir que esto había que hacerse o que se iba a hacer en una fecha y
nunca se ha cumplido, normal que esto siga volviendo y se siga reclamando esta
obra.
Respecto a la moción número 7, la moción para dar soporte a la resolución
aprobada en el Parlamento del Plan director de Gran Vía, bueno, pues también
estamos hablando de una moción que se ha debatido muchas veces en este Pleno,
ya es un Plan director que ya está aprobado que incluso tiene ya dos grandes
proyectos en licitación y que además hay una serie de recursos presentados ante la
justicia que tienen que resolverse y ahora aquí queremos dar soporte a un órgano
en el que no participamos nosotros personalmente, pues bueno, tanto en este caso
como en la moción número 8, votaremos en contra, 7 y 8 en contra y la 9 la
votaremos, en este caso, a favor porque consideramos que la accesibilidad en la
estación de Bellvitge es, ya no urgente, sino necesaria para dar servicio a los
vecinos.
Respecto a la moción número 8, es un fracaso de los que estamos aquí sentados
porque ya acordamos que nos sentaríamos para ponernos de acuerdo en cómo
justificar los gastos de los grupos y por lo visto como no somos capaces de
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ponernos de acuerdo, hay una parte que unilateralmente y también lo hacen en
otros sitios, no es exclusiva del Ayuntamiento de L‟Hospitalet, pues como no nos
ponemos todos de acuerdo, pues “anem pel dret, tirem pel dret” y unilateralmente
presentamos lo que es nuestra propuesta para ponerla a aprobación del resto. Pues
tampoco no consideramos que sea…, si nos hemos puesto de acuerdo para
sentarnos en una mesa, trabajar un reglamento, no estamos de acuerdo en que se
tenga que aprobar a golpe de moción.

SRA. CRISTINA SANTON (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. En contra de la moció 7, en contra de la 8 i a favor de la 9.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per part de la CUP, no li donaré la paraula perquè ha subscrit les tres
mocions, per tant, passaríem a Esquerra Republicana, perdó, Sr. Monrós.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata, a veure, moció número 7 votarem per punts, moció del
PDU Gran Via. Respecte del primer acord, el PDU és una disposició administrativa
de caràcter general que com a tal ja s‟ha publicat en el Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, als efectes de la seva vigència i perquè es pugui exercici
correctament els drets de consulta i informació. La suspensió cautelar que es
proposa al referir-se a un instrument de planejament, que és una disposició de
caràcter general, no es pot deixar acordada en seu judicial i com ja s‟ha dit aquí, en
el seu dia va ser aprovada, hi ha uns recursos interposats pendents de resolució.
Respecte d‟aquest punt, votarem en contra.
En quan al segon, que és proposar als mitjans de comunicació local públics, la
realització durant d‟aquest any 2017, que entenc que és 2018, un programa
especial de debat sobre el projecte del PDU amb representants de grups polítics.
Nosaltres estem totalment d‟acord amb aquest tema perquè de fet, ja en el seu dia,
també vam presentar una moció en la que hi hagués en tots aquest elements que
recuperàvem com a terreny públic, es fes un procés participatiu de què es podia
posar allà i els processos participatius poden ser de moltes maneres i una és,
evidentment, i el més important, obrir a tota la ciutat, en allò que considerem oportú,
doncs, debatre sobre aquest projecte. I a mi m‟agrada aquest tema perquè
precisament podrem debatre, si es fa això, sobre aquest projecte i no haurem de
sentir, com moltes vegades, respecte al nostre Grup, en el qual nosaltres sempre
ens hem posicionat a favor, explicant el per què, hi ha alguns grups que ens
ataquen sempre perquè ens posicionem a favor i jo crec que és tant respectable, la
decisió o l‟opinió d‟uns grups que creuen que no és pro bo, hi ha alguns que creuen
que no és gens bo, altres que no es prou bo i altres que creiem que és prou bo,
evidentment amb tota una sèrie de coses que s‟han anant parlant.
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En el punt tercer, instar al Govern municipal que adoptin polítiques urbanístiques
responsables i sostenibles, votem a favor d‟aquest punt, però creiem necessari ferne un petit apunt. Estem totalment d‟acord amb adoptar polítiques urbanístiques
responsables i sostenibles, sempre i quan aquest punt no s‟hagi redactat des d‟un
punt de vista de criminalitzar qualsevol arxiu urbanístic d‟àmbit privat i tot deixant
clar que entenem que aquest concepte no recau només en la concepció i el debat
que té cada partit sobre el PDU Gran Via i es basa en un concepte de ciutat. I a
favor del quart que és donar trasllats.
En quant a la moció 8 dels criteris homogenis de comptabilitat específica, bé aquí
crec que el nostre grup ja va donar suport a la moció que en el seu dia es va
aprovar, però crec recordar que en el seu moment es va proposar un reglament o
unes normes de joc, diguéssim, per presentar aquesta documentació i que vam
començar a debatre. El motiu pel qual s‟ha quedat encallat, abandonat o tal, no el
se perquè ho liderava l‟equip de Govern, però és evident que el Partit Demòcrata
sempre s‟ha posat a disposició de negociar aquest reglament, aquestes normes
amb el consens de tots i per tant, nosaltres, torno a repetir, estem fermament
disposats a tot aquest tema de transparència que en el seu dia ja es va aprovar per
la moció, si no crec malament, que va presentar Ciutadans, però que entenem que
no es tracta d‟imposar aquest reglament que es proposa en aquesta moció si no
que crec que aquest reglament era o aquest reglament seria el que vam posar
sobre la taula per entre tots els grups, portar-ho a terme, i per tant, entenem que
això no és fruit del consens i votarem en contra d‟aquesta moció.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Posicionar-me sobre la moció, sobre el tema del PDU. Bé des del nostre Grup
municipal, doncs, votarem a favor i votarem a favor perquè nosaltres creiem que les
resolucions que aprova el màxim òrgan de representació del nostre país que és el
Parlament de Catalunya, s‟han d‟executar. Igual que demanem que s‟executin
diferents mocions, propostes que s‟han aprovat al Parlament del nostre país, doncs,
creiem que aquesta proposta que es va aprovar al Parlament de Catalunya, una
proposta presentada per la gent de “Catalunya sí que es pot” i la CUP i que va
tindre el vot favorable d‟Esquerra Republicana i que demanava aturar cautelarment
el PDU i reformular-lo, és una proposta que ha estat aprovada pel Parlament sobirà
del nostre país i per tant, lo que li pertoca al futur govern de la Generalitat de
Catalunya, és aplicar aquesta moció amb els diferents àmbits.
El nostre grup municipal, sempre ha manifestat amb el tema del PDU que no ha
hagut un diàleg, no hi ha hagut un diàleg amb el teixit associatiu, amb el teixit
social, doncs, d‟aquesta ciutat. Des d‟Esquerra Republicana tenim un
posicionament molt clar, hi ha elements del PDU que podem estar-hi, doncs,
d‟acord i crec que tothom estaria d‟acord dintre d‟aquest Ajuntament que és el
soterrament de la Gran Via, que és també el sector biomèdic, però nosaltres no
compartim alguns aspectes com és el sector de Can Trabal. Per a nosaltres creiem
que aquest sector ha d‟incorporar-se, tal i com proposava anteriorment l‟equip de
govern socialista en una època, al Parc Agrari del Baix Llobregat, hi ha que
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preservar-lo amb la seva totalitat, així com també, hem de mirar de baixar la
edificabilitat en diferents edificis que hi han projectats en aquesta zona. I dic que no
hi ha hagut un diàleg, és a dir, des d‟aquest grup municipal, s‟ha demanat
reiteradament que hi hagués una taula de negociació entre les diferents
administracions, entre les diferents forces polítiques, entitats ecologistes i socials
per tal de definir un PDU que creés un consens més ampli que avui no té garantit,
en aquest plenari, per exemple, és a dir, que no hi ha un consens i possiblement
aquesta moció serà rebutjada per dues forces polítiques però que veiem que més o
menys estem a la par i que no hi ha un consens ampli en aquest àmbit. Ho hem
demanat, que hi hagués aquesta taula per intentar arribar a consensos i que
hagués també un procés de participació ciutadana real, es a dir, amb la definició del
global del seu projecte, no únicament, com ens volen proposar en aquests
moments, que és una participació ciutadana, en un aspecte concret, en el sector
número 2. I aquest grup municipal, conjuntament amb la CUP, hem presentat un
contenciós administratiu, bàsicament perquè no hi hagut aquesta voluntat de diàleg
i no hi ha hagut voluntat de diàleg d‟arribar a consensos i no ha tingut consens ni
amb el Govern de la Generalitat, ni amb el Ple d‟aquest Ajuntament, ni amb altres
administracions, per tant, lo que demanem és que es compleixi aquesta resolució
del Parlament de Catalunya, que siguem capaços amb el nou Govern i a
l‟Ajuntament i les entitats de crear aquesta taula i definir un PDU que sigui d‟ampli
consens, que respecti els valors ambientals i la darrera zona agrícola i la seva
incorporació al Parc Agrari del Baix Llobregat.
Per tots aquests motius, des d‟Esquerra Republicana de Catalunya, doncs, votarem
a favor d‟aquesta moció.

SR. MARTÍN HERMOSIN (PP)
Gracias. Bien, respecto a la moción número 7, ya es conocida la posición de este
Grupo municipal del Partido Popular, posición que por otra parte hemos mantenido
desde la presentación del primer proyecto, no en esta legislatura sino en
legislaturas anteriores y nuestra posición, como la del resto de grupos de la
oposición no ha sido tenida en cuenta por el equipo de gobierno, mínimamente,
para llegar a una consenso de ciudad, sobre este punto. Lo que pasa que nosotros,
vamos a mantener aquí la decisión de voto que creo que acertadamente tuvo el
Grupo Popular en la Comisión de Territori en el Parlament, y es que desde aquí y lo
hemos dicho muchas veces, también, no entendemos cómo se puede estar jugando
en un lado y en el otro y por tanto, nosotros nos abstendremos en esta moción,
básicamente no porque no estemos de acuerdo con el contendido de la moción,
sino porque grupos impulsores de esta moción, no el proponente, sino otros grupos
impulsores, resulta de que están en el Gobierno, han estado en el gobierno de la
Generalitat que es al final quien ha aprobado el PDU, han estado sustentando al
gobierno de la Generalitat y ahora vienen aquí a quejarse de la falta de diálogo del
gobierno de la Generalitat, si ellos han sido el gobierno de la Generalitat.
Por tanto, lo primero que tienen que tener es coherencia política y no engañar más
a la sociedad y a los ciudadanos de L‟Hospitalet. Ustedes habrán pactado lo que
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hayan pactado dentro del Govern de la Generalitat para repartirse los papeles. Está
muy bien, pero no nos engañen, ustedes son gobierno y han sido gobierno de la
Generalitat y han sido el Gobierno de la Generalitat, Esquerra Republicana, el
gobierno de la Generalitat que ha aprobado el PDU de Gran Vía y la CUP ha dado
soporte a ese Gobierno, en todas las tropelías que ha hecho, en malversación de
fondos públicos, también, parece ser y en dividir a la sociedad y por supuesto, en el
PDU que no ha puesto ninguna objeción práctica, todas las objeciones que ha
puesto han sido simbólicas, de hecho, el PDU de Gran Vía Llobregat, está en
marcha gracias a Esquerra Republicana y la CUP, que también han dado soporte al
Govern de la Generalitat. Por tanto, nosotros nos abstendremos por este motivo.
En la moción número 8, la votaremos en contra porque no haya dudas, la Ley de
financiación de partidos políticos y transparencia, la impulsó el Partido Popular y sin
apoyo de otros partidos. Hubo partidos que la apoyaron y otros que no la apoyaron.
Nosotros votamos favorablemente aquí, a la moción presentada por Ciudadanos
que supongo que, bueno, quiso hacerlo, nos parece acertado que se hiciese en
este Ayuntamiento y exigió algo que es coherente y que forma parte de la legalidad
vigente y por tanto, lo apoyamos y no tendremos, faltaría más, ninguna objeción en
cumplir la Ley, lo que pasa que como ya se ha argumentado anteriormente, pues lo
que no se puede hacer es unilateralmente presentar un documento y traerlo a
aprobación, se puede instar a que el Gobierno, cumpla la moción y a que se
pongan en marcha los mecanismos, pero entendemos que unilateralmente traer
este documento, no es de recibo, cuando entre todos, ya se está hablando de una
comisión. Por tanto, nosotros no aprobamos esta moción.
Y la moción número 9, yo la llamo una moción paliativa porque Esquerra
Republicana, aquí se pone la venda ante la herida que le viene. Obviamente este
es un tema, no es una tema..., ese es un tema de ciudad y que desde el Partido
Popular llevamos más de 25 años reclamando para Bellvitge y Gornal, por tanto, no
es un tema nuevo, y no es un tema de este Gobierno, pero sí va a ser este
Gobierno quien lo solucione y no sólo con la accesibilidad a la estación de Bellvitge,
sino con todo el soterramiento de las vías. Ustedes fueron los que hace unos
meses calificaron al Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de mentiroso, cuando
vino aquí y prometió una serie de inversiones. Ahora claro, como se enteran de que
el Gobierno está impulsando el proyecto presupuestariamente y que incluso el
Ministro vendrá a esta ciudad, pues, hombre, ponen esta moción antes de la herida.
Se tendrían que preocupar de que la Generalitat cumpla con los compromisos que
tiene. Tranquilos que si depende del Gobierno de la nación, los cumplirá pero sino
sabemos que habitualmente no los cumple y usted piensa que el Gobierno de la
nación es igual y no cumple sus compromisos, el Gobierno de la nación cumplirá
sus compromisos y la estación de Bellvitge, la nueva estación con el
intercambiador, será una realidad gracias al gobierno del Partido Popular.
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SRA. ALCALDESSA
A favor de esta moción. Molt bé, per part d‟Esquerra Unida i Alternativa per una de
les mocions que no presenta.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció número 8, nosaltres vam votar favorablement a la darrera moció,
tenim una proposta que es va lliurar als grups municipals, hem participat en un
comentari en una reunió que es va fer de manera conjunta, hem fet aportacions,
estàvem treballant o esperar una mica un retorn, un feedback de com anava
avançant, i bé, la veritat és que esperàvem una mica, això tancar-ho de manera
col·lectiva i de manera consensuada amb tots els grups.
Nosaltres tenim les comptes auditades com tots els grups municipals o tots els
partits haurien, pel Tribunal de Comptes i la Sindicatura, no és un tema de control,
no es un tema de transparència. Nosaltres tenim a la web tota la informació o
balanços de la nostra informació, som de les primeres organitzacions que a nivell
de l‟Estat, va fer comptes assimilats, el conjunt de totes les organitzacions, fins i tot,
els locals. Per tant, nosaltres no tenim cap tipus de problema de mostrar la
informació econòmica, comptable, balanços i demés, simplement queda definir
aquest element intern que és el que ha de regular-nos, o ens hem de autoregular,
doncs, cóm controlem una mica o cóm donem una millor explicació als recursos
públics municipals de subvenció als grups municipals. Hi ha un debat de fons
també, que és el forat que hi ha en les agrupacions locals, en la Llei orgànica de
finançament dels partits polítics, que és un tema que també hauríem de tractar els
partits polítics en l‟àmbit estatal que és un altre tema que cueja. Està molt bé, es
defineix molt bé a nivell Congrés, de Senat, Parlaments autonòmics, però hi ha un
forat real, efectiu, qui no vulgui veure que no ho vegi, però és una realitat que hi ha
un forat sobre el tema de finançament i la relació partits polítics-grups municipals.
Grups municipals no surten de la nada, per tant, els grups municipals surten de
partits polítics locals. Per tant, aquesta realitat objectiva s‟ha de fer una translació a
nivell de llei de finançament dels partits polítics per donar tranquil·litat a tothom, als
partits polítics, a l‟administració, als òrgans que han d‟intervenir o que han de fer la
seva feina d‟auditar els comptes dels partits polítics, però és una realitat com un
temple. Per tant, aquí hem d‟anar més enllà, per tant, aquest tema l‟hem de
desenvolupar de manera consensuada, a nivell de l‟Estat ha de fer un recorregut i
per aquest elements nosaltres creiem que, bé, en aquest cas, encara no toca portar
això aquí, ens abstindrem d‟aquesta moció i sol·licitem al govern municipal que fem
una sentada i continuar les feines. Jo tinc aquí anotat fa temps que vam iniciar
aquest debat, ens hem quedat a mitges, perquè ens hem quedat a mitges, hi ha
retorns i elements de bé d‟altres grups municipals que van fer aportacions, perquè
els tinc aquí de les reunions que van fer, i hem de tractar si no aquest mandat,
definir-ho en aquest mandat. Gràcies.
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Sr. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí vamos a ver, nosotros obviamente estamos aquí con la moción número 7,
estaremos a favor, y un comentario obviamente de, yo creo que aquí se ha dicho un
poco, no abundaré mucho, hemos dicho siempre a lo largo de todo este tiempo que
llevamos discutiendo esta moción que nosotros entendemos que ese proyecto tiene
una cosa que puede ser ciertamente, y otra vez otra, el cubrimiento de la Gran Vía,
centros médicos también, cambian algunas cosas pero tiene muchas cosas que
creemos que hay que consensuar con la ciudad. Un proyecto que afecta a más del
8% del territorio de esta ciudad que está escaso de él, debe tener un amplio
consenso y no se acaba de llegar a él. De hecho, bueno, el Parlamento ya se le dijo
que lo pararan, por algo será, algo deberían el resto de los grupos, es lo que he
dicho aquí, hay que tener consensos. Algo que afecta, algo tan importante, como es
el territorio que tenemos muy poco territorio libre, una actuación tan brutal, tiene
que ser consensuada por todos los grupos políticos, por lo mínimo tener algún
consenso, por es lo que se ve aquí que estamos en las antípodas, unos de otros,
no, aquí en este mismo Pleno se manifiesta claramente y claro hacer una
participación, una pseudoparticipación, decir, vamos a preguntar si quieren que le
pongamos un banquito o una fuente aquí en el parque, me parece es una tomadura
de pelo, a lo que es la participación de verdad. Hay que hablar de una participación
global del proyecto y verlo y venderlo a los ciudadanos que es lo que tiene de
bueno es que lo que se puede mejorar.
Ese proyecto saben ustedes que es manifiestamente mejorable, pero entonces no
salen los números de los especuladores, no salen y eso es a lo que le tienen
ustedes miedo. Hay una volumetría importantísima, esto no es New York, ni
Manhattan, esto es L‟Hospitalet, no se comprende como ese proyecto con tantas
miles de oficinas, va a aglutinar tanta gente trabajando ahí, llevando un montón
de…, sin estar resuelto el problema del transporte público, un montón de cuestiones
que hay que resolver antes, y esto hay que consensuarlo. No estamos
absolutamente en contra de ese proyecto, estamos en contra de que es
manifiestamente mejorable y que hay que consensuarlo con los vecinos. Una parte
es salvable, por cierto cada vez menos porque ustedes estaban dispuestos a hablar
pero al final, cuando nos damos cuenta de lo que quieren hablar, es decir,
llamamos a asociaciones de vecinos y nos dicen “oiga, aquí cuántos bancos más
ponemos en el parque este…”, pero mientras tanto lo asfixiamos el parque.
La zona de Can Trabal, no hombre no, eso no es manera de participación,
participemos en todo. Miren, nosotros obviamente estamos ahí, es una moción
conjunta, pues a favor.
Y en cuanto a lo otro, pues más de lo mismo, mire aquí se hablaba… y aquí tengo
que decir algo, también, oiga el PP, claro pero esto no lo desaprovecha nuestra
Alcaldesa, aquí vienen los ministros a hacerse la foto, a decirnos que tal, y mientras
tanto los vecinos se quedan esperando. Claro como a la Sra. Núria Marín, esto le
gusta mucho, porque al mismo tiempo que los ministros vienen a prometer y luego
se marchan y estamos otros cuatro años esperando a ver si se ponen en marcha
los compromisos, pero mientras tanto nos da portadas. Los ministros del Gobierno
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español, vienen aquí a hacerse la fotografía y no cumplen y claro pues aquí a
nuestro Ayuntamiento, a la Alcaldesa, miel sobre hojuelas, ya tengo foto, pues
venga. Pero aquí de verdad los vecinos, se lo tengo que reiterar lo de la foto, usted
se ríe, me parece bien, siempre hay que tomar las cosas con humor, se ríe por lo
de la foto, es que lo reitero mucho, porque es verdad, se pivota un montón de los
proyectos de esta ciudad sobre el plasma, sobre la fotografía, sobre las revistas,
cualquier día los vemos en “Sálvame”, explicando los proyectos. Y entonces, mire,
mientras tanto los vecinos pues se enfadan, se enfadan porque vienen los
ministros, se hacen la foto, nos prometen, Rodalies sigue ahí, y es verdad que ahí,
alguna culpa también tiene el Gobierno de la nación, hombre, y una parte la
Generalitat, claro que sí.
La Alcaldesa nos ha traído aquí a todos los consellers, uno por otro, se ha hecho la
foto, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ahí se queda, ninguna
administración funciona, y los vecinos y vecinas están esperando que de una vez
se pongan en marcha esos proyectos que han dado tantas portadas y tantas letras
en los periódicos y tantos flases.
Por lo tanto, yo estoy a favor, claro, como no puede ser de otra manera y además
estoy adherido, pero a ver si de una puñetera vez, perdonarme la expresión,
ponemos en marcha las dos bandas y al Ayuntamiento y a la Alcaldesa que está
bien, Sra. Alcaldesa usted hágase todas las fotos que quiera, está bien, además
usted es una mujer guapa, queda bien en las fotos y no está mal, pero además de
eso, ocúpese de que se lleva a efecto lo que se promete porque luego después a
otra cosa mariposa y otros cuatro años esperando ahí los ciudadanos, eh?, que la
foto nos gusta a todos pero tiene que tener resultado positivo. Nada más, le dejo la
palabra a Rainaldo para que hable del punto número 8.

SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS
Presidenta, en relación con el punto 8 del orden del día, la moción para establecer
requisitos y criterios objetivos y homogéneos de la contabilidad específica asociada
a los aportaciones a los grupos políticos municipales con transparencia, hacer
mención a que hace exactamente, bueno, aproximadamente un año, este Pleno ya
aprobó, por unanimidad, una moción presentada por nuestro grupo municipal en la
que se establecía la obligación de dar cuenta a la Corporación de los gastos
realizados por cada grupo municipal con cargo a la asignación del Ayuntamiento.
Hablamos de dinero público, dinero público que se ha de destinar a labores
exclusivas, lo resalto porque he oído un par cosas que no encajaban bien, laborales
exclusivas de grupos municipales, estamos hablando de la contabilidad del grupo
municipal, no de las agrupaciones, ni de partidos políticos, se integraran después o
no se integraran, cada cual que haga lo que tenga que hacer de acuerdo con lo que
establece la Ley.
Ya saben ustedes que es algo relativamente sencillo, aportar la contabilidad del
grupo municipal y las facturas y documentos que justifican el destino de dichas
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asignaciones públicas. Resulta inaudito que habiendo transcurrido un año, a fecha
de hoy, no se haya concretado el tímido y tembloroso impulso que inició el gobierno
municipal, hace... bueno, el mes de junio de 2017. El único interés que mueve
nuestro posicionamiento es el de la transparencia, que la transparencia sea el eje
sobre el que pivote la acción política de este Consistorio, de todos los grupos
municipales.
Por hacer una cronología que de la desgana frente a la moción aprobada en enero
de 2017, relato: “En fecha 24 de enero, se aprueba la moción, para la transparencia
de la contabilidad de los grupos municipales en relación a las asignaciones
públicas”. El 6 de junio, cinco meses después, hubo una reunión de los
representantes de los diferentes grupos municipales para hacernos llegar un
borrador de un texto elaborado por la Intervención General que nuestro grupo, salvo
alguna matización de orden menor, estaba prácticamente de acuerdo. Este
borrador debía formar parte del cuerpo de las bases de ejecución del presupuesto
de 2017, estamos en 2018, eh! Hasta la segunda semana de octubre, en que se
nos entrega en mano un último borrador sobre el referido texto, no tenemos nuevas
noticias y a la inaudita tardanza se une la enorme sorpresa de ver que el texto está
absolutamente mutilado en aspectos esenciales y exigibles por imperativo legal. En
fecha 16 del 10, nos ponemos en contacto con el responsable, el Sr. Brinquis, para
comunicarle que queremos hacerle llegar nuestras críticas y aportaciones al texto
entregado y que nos facilite la fecha máxima en que debemos enviar las
alegaciones. En fecha 18 del 10, dos días después, recibimos respuesta en que se
haga llegar lo antes posible, pues el día siguiente el día 19 del 10, se envía al Sr.
Brinquis, nuestro posicionamiento respecto al documento y las aportaciones que
creemos necesarias que ha de contener.
A fecha de hoy, como hemos manifestado al principio, no hemos tenido
conocimiento de cualquier propuesta final por parte del equipo de gobierno.
Recuerdo que estamos hablando de la transparencia en el uso de dinero público
que reciben los grupos municipales. Nuestra contabilidad, la de los ejercicios 2015 y
2016 está colgada en la web municipal, del grupo municipal, perdón, y las facturas y
los documentos que avalan el destino de dinero público que recibimos está a
disposición de quien quiera consultarlos en nuestro grupo municipal, ya hemos
tenido una persona que ha venido a revisarlas.
Estamos a la espera de cerrar la contabilidad de 2017 para proceder del mismo
modo y haremos entrega de dicha documentación, es decir, de la contabilidad y de
las facturas y documentación que la soportan a la Intervención General, en el plazo
máximo del día 31 de enero de 2018.
Esta iniciativa no busca críticas por puro rédito electoral, si no que establezcamos,
en el marco de los estrictos, pero pocos desarrollados artículos legales, unas
normas de consenso para que el destino y la justificación de dinero público que
recibimos los grupos municipales queda clara.
Todos los partidos nos llenamos la boca de transparencia, cuando se trata de
implementar las medida para hacerla efectiva, la verdad es que acabo de oír ahora
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mismo unos posicionamientos rarísimos, rarísimos para no votar a favor de esta
moción. Las trabas que el equipo de gobierno está poniendo al implementar estas
medidas tan sencillas, lo único que consiguen es que acabemos pensando mal y
digo que es sencilla porque se trata de que todos los grupos municipales, los que
existen en la actualidad y los que ya no existen como tales, hagamos llegar a la
Intervención nuestra contabilidad y la documentación que la sustenta para que
valore si el uso del dinero público que recibimos se ajusta a derecho, y en su caso,
efectuemos las correcciones oportunas, nada más.
Por eso vamos a apoyar esta moción que lo hace es traer al Pleno del
Ayuntamiento la propuesta de la Intervención General que desarrolla la moción
presentada en su día por este grupo y que se aprobó por unanimidad en el Pleno
de este Ayuntamiento. Muchas gracias.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. El posicionament sobre la moció número 8. Votarem en
contra de la moció perquè creiem que no són les formes per tractar aquests temes.
Em sembla que he sentit la paraula forçar, doncs bé, jo crec que amb això ja es
defineix una miqueta el què es volia fer amb aquesta moció.
Primer creiem que ha d‟haver un consens a l‟hora de fer el reglament que afecti a
tots els grups polítics, no només un, no de l‟equip de govern, si no dels antics vuit,
ara set grups municipals.
Segon perquè és complicat introduir canvis a la meitat dels exercicis comptables, ha
de ser una decisió de principi de mandat, que és el que hem estat, o sigui nosaltres,
el compromís és treballar i de fer-ho bé per començar el mandat però fer canvis a
meitat del mandat, doncs, bé, és com si estàs igual en un partit de futbol i al
descans et canvien les regles del joc. Doncs, segurament, això és el que ha estat
passant i és el que de manera més informal, doncs, parlant amb alguns grups
polítics que és el que t‟acaben expressant.
Tercer, perquè precisament no estem treballant de manera consensuada amb tots
els grups, lent, però creiem que ho estem fent de manera consensuada i aquestes
dreceres creiem que no beneficien a cap grup polític.
I quart, perquè com també s‟ha dit, el Tribunal de Comptes ja ha auditat els
comptes municipals, de forma agregada, per tant, no és que hi hagi transparència,
perquè n‟hi ha, tots els grups municipals que hagin volgut penjar les seves
comptabilitats, doncs ho han fet, per tant, principi de transparència perfecte, però és
que ara mateix hi ha set grups municipals, amb set comptabilitats diferents i això no
és fàcil ajuntar-ho. Gràcies.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí gràcies, Sra. Alcaldessa. Jo em posicionaré respecte de la moció número 7, ja
que de la 9, som signants i només alguns comentaris.
Mirin, la moció número 7 que parla del Pla Director de Bellvitge-Gran Via. Hem
parlat i hem parlat moltes vegades i crec que sempre ha estat un debat diguéssim,
farragós, dur i jo crec que estem en un moment de mirar endavant. Algú de vostès
ho deia amb la seva intervenció, anem avançant, en aquests moments s‟estan
redactant, ja, els projectes de soterrament de la Gran Via, en el seu àmbit
d‟aplicació i el que coneixement com sector 1 del Pla Director. S‟estan redactant els
projectes i continuem tirant endavant. I també es cert, hi ha assumptes judicials,
perquè hi ha reclamacions des del punt de vista jurídic que s‟han presentat a
instàncies judicials, contra o al·legant algunes de les qüestions que es plantegen
des del Pla Director i això tindrà el seu tarannà, el seu camí i es resoldran.
Però mirin, si em permeten els llegiré, res, dos línees d‟una intervenció que va
haver-hi a la Comissió de Territori sobre la qual ens diuen que donem suport, diu:
“el que també és evident avui és que la votació d‟aquesta proposta de resolució té
un component evidentment de posicionament polític sobre el Pla Director, no
d‟efectes pràctics sobre el Pla Director, perquè com ja s‟ha dit, el 3 de març passat,
la Comissió de Política Territorial i Urbanisme de Catalunya va informar favorable al
PDU i per tant, tot això ja està en via executiva”. Això ho va dir la diputada Anna
Simó.
És que ja està fet, és que ja està publicat, és que el Pla Director ja és una realitat. A
partir d‟aquí, nosaltres i l‟altre dia en el Consell de Ciutat ho vam fer, hem iniciat tot
un procés de participació, en l‟àmbit, en el millor, en el més ampli àmbit públic que
té aquest Pla Director, amb un parc que té una extensió de 30 hectàrees, com
vostès m‟han sentit dir més d‟una vegada, és un parc que és una vegada i mitja el
Parc de la Ciutadella, el Parc més gran de l‟Àrea Metropolitana, a més a més, allà
dins, i desprès en parlarem també, hi ha tres masies, en aquests moments, tres
masies privades que passaran a ser públiques, rehabilitades i posades a disposició
del conjunt de la ciutadania, com a equipament.
Mirin, aquesta és la realitat, ens podem obstinar i ens podem quedar clavats allà on
vulguem, però jo els convido a continuar avançant. L‟altre dia en el Consell de
Ciutat hi havien associacions, hi havien entitats que han mostrat la seva recança o
el seu desacord amb una part o amb uns determinats elements del Pla Director,
però que deien, volem participar d‟aquest àmbit de participació que s‟obre en tot
aquest àmbit públic, malgrat que això no significa que estiguem d‟acord amb el
conjunt del Pla Director, però nosaltres participarem.
Jo els convido a vostès que facin el mateix, continuem endavant, mirem endavant,
no estem permanentment mirant pel retrovisor enrere al què havíem d‟haver fet, el
què havíem de..., és que fa un any, és que fa dos anys, és que fa tres anys. Mirin,
la vida va endavant, la ciutat evoluciona, les decisions ens van portant a noves
decisions, i en el moment en que aquesta qüestió està..., el que ara toca es
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continuar avançant com els dic, s‟estan redactant dos dels projectes, segurament,
més rellevants des del punt vista d‟intervenció d‟impacte en l‟espai i a més a més
obrim tot un procés de participació en el més ampli espai de zona verda que té, que
tindrà, de manera pública aquesta ciutat i jo els hi convido a participar.
Dit tot això, respecte i això respecte a la moció, ara respecte d‟algunes qüestions
que s‟han dit, home, que des d‟Esquerra Republicana ens diguin que aprovar una
cosa tant important com aquesta, s‟hagi de fer des del més ampli consens, que ens
ho diguin vostès, home, Déu n‟hi do, perquè em sembla que vostès estan tirant
endavant algunes..., o intenten tirar endavant algunes aprovacions en aquest país i
el consens jo no l‟he vist per enlloc. Per tant, home, consens per aprovar el Pla
Director, però per altres coses no cal, home, jo si em permeten, jo això no els hi puc
acceptar.
I desprès, altres qüestions que s‟han dit i que són reiteratives i no voldria jo entrar
aquí. Jo no sé si, igual l‟Alcaldessa em corregeix, jo en aquest mandat, no he vist a
cap ministre per la ciutat, no sé igual ha vingut i ha passat eh?, molt segurament,
quan venen a Barcelona passen amb l‟AVE, però jo, de visita a la ciutat de manera
institucional o treballant, jo no he vist cap ministre per aquí, per tant, nosaltres hores
d‟ara, en aquesta ciutat no l‟ha visitat cap ministre, esperem que ben aviat vingui un
ministre, que ens doni bones notícies i amb això, sí que estem d‟acord tots i que
aquestes bones notícies s‟acabin realitzant, s‟acabin materialitzant, això és el que
volem, no anuncis de bones notícies, si no materialitzacions perquè anuncis ja hem
tingut en altres moments i per tant, sí que volem que aquestes notícies s‟acabin
materialitzant.
I, mirin, nosaltres no anem al “Sálvame”, el que anava al “Punto Pelota” era vostè,
aquí ni l‟Alcaldessa, ni cap regidor ni cap regidora d‟aquest govern, va anar a
aquests programes a fer espectacle, i no tenim cap interès en anar. Per tant,
nosaltres continuarem treballant, farem anuncis quan considerem que la ciutadania
ha de conèixer l‟activitat del govern municipal, igual que vostès fan, de la mateixa
manera que vostès fan, a la comunicació que consideren i quan volen que els
ciutadans i ciutadanes coneguin les seves propostes o el seu desacord amb
propostes del govern.
Nosaltres ho continuarem fent, jo ja sé que a vostè no l‟agrada, ho lamento, però ho
continuarem fent, això és el que té la democràcia, com dèiem. Vostè deia “jo sóc
respectuós amb la democràcia”, nosaltres també, com som respectuosos amb la
democràcia, la democràcia ens ha atorgat la possibilitat i la responsabilitat de
governar, governem, executem i l‟expliquem a la ciutadania el què fem perquè
puguin estar d‟acord o perquè ho puguin criticar, però no juguem ni a premonicions,
ni a coses per l‟estil, no tenim boles de cristall. Expliquem el què fem i el què fem a
la vista de tothom està.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem fet el primer torn, si hi ha.., d‟acord. Obrirem un segon torn, per part
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de la CUP-Poble Actiu.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a la moció 8, dir un parell de coses que sembla que no han quedat prou
clares en l‟exposició que hem fet. Nosaltres no presentem cap proposta pròpia
nostra, cap dels dos grups municipals. Aquests dos grups municipals proposem
l‟aprovació d‟una proposta que presentava la Intervenció Municipal d‟aquest
Ajuntament, no és una proposta nostra, és una proposta que recollim. Entre
aquesta proposta de la Intervenció Municipal i la negociació durant un any entre
aquests grups presents en aquest Ple, nosaltres apostem que ha arribat on ha
arribat, o sigui, enlloc. Nosaltres apostarem, sempre, per la proposta feta per la
Intervenció Municipal.
Recordem, eh?, un any des de l‟aprovació de l‟acord de Ple, amb la moció
presentada i aprovada per unanimitat, en un any, una reunió, una reunió. La
pregunta que creiem que s‟escau absolutament en aquest debat, és si volem o no
volem, realment, justificar les nostres despeses com a grups, dels calés públics que
rebem. Aquesta és la pregunta que ens hem de fer. No creiem que sigui un altre,
potser, podia haver sigut amb el procés d‟aquest últim any, potser amb la moció
d‟avui, però la pregunta que ens hem de fer, és si volem o no volem justificar
aquestes despeses.
Durant un any, no hem arribar a cap acord i tot indica, que l‟any i quatre mesos que
queden de legislatura, tampoc ho farem i “qui dia passa any empeny”, i així anem
fent i perdem el compte de quantes legislatures portem rebent tots els grups
municipals assignacions de cales públics que no justifiquen a la pròpia institució.
Bé,permetrem que passi una nova legislatura sense justificar ni una sola despesa
de les assignacions municipals a tots els grups? ho permetrem? A nosaltres, ens
sembla vergonyós que ho permetem, però no depèn només de nosaltres, nosaltres
hem fet una proposta avui i si té a veure amb el verb, el canviem, no hi ha
problema, hi ha un verb que és forçar, no es preocupi, el canviem. Accepten la
proposta si diem, pues jo què sé, promoure o instar?, o posi vostè el verb, si volen,
posi vostè el verb, però aprovin, d‟una vegada, un acord de Ple que ens obligui a
totes a presentar i a justificar els calés que ens dóna aquest Ajuntament i que ens
gastem legítimament per fer tasca política però que no justifiquem, que no hem
justificat mai en aquest Ajuntament, cap grup municipal.
Aquestes són les preguntes que ens hem de fer i que em sembla que no es fan els
diferents grups municipals i tornarem a passar per sobre d‟aquest tema, i tornaran a
passar mesos i veurem si tenim alguna proposta d‟aquí dos, tres, quatre, cinc
mesos i tornarem a veure com no arribem a cap acord i arribarà l‟últim any i amb
l‟últim any no es pot fer res, perquè així funciona l‟administració municipal i
passarem de legislatura i estarem igual que la vam començar, exactament igual,
que la vam començar i exactament igual que cinc, sis, set, vuit i nou legislatures
anteriors, exactament igual, en aquest tema, exactament igual. Gràcies.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna..., a veure per ordre.., Esquerra.

SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Sí, diferents qüestions. La primera sobre la moció sobre el tema de la comptabilitat
dels grups municipals. Tal com deia el portaveu de la CUP, aquesta no és una
proposta, ni d‟Esquerra Republicana de Catalunya, ni de CUP-Poble Actiu, és una
proposta que fa la Intervenció General, i crec que nosaltres com a grups municipals,
no ens pertoca modificar una proposta que ve de la Intervenció, perquè la
Intervenció és aquella autoritat municipal que ha de fer, doncs, un control sobre els
diners públics, i no ens toca a nosaltres “pastelellar” un document o un reglament.
Per tant, aquesta proposta, que no l‟hem feta nosaltres, que ho ha fet la Intervenció,
per a nosaltres és una proposta que ja ens va bé i que es pugui aplicar, perquè està
feta sobre els criteris, doncs, comptables i sobre els criteris legals de les diferents
lleis que hi ha, per tant, creiem que els grups municipals no han d‟intervenir en una
proposta ja feta per la pròpia Intervenció i que creiem que és important, doncs, que
aquesta proposta sigui efectiva perquè hem de garantir la transparència dels diners
públics que els contribuents paguen i que són utilitzats també pels nostres grups
municipals i aquest grup municipal, el que sí que demana, igual és poder tindre les
comptabilitats dels diferents grups. Així nosaltres vam registrar a Intervenció, perdó,
a Gerència, en el seu moment, els comptes, demanem, doncs, que aquests siguin
fiscalitzats per Intervenció i també siguin fiscalitzats tots els comptes dels diferents
grups municipals. I recalcar perquè s‟ha dit moltes vegades, que això no és una
proposta ni d‟Esquerra, ni de la CUP, és una proposta de la Intervenció General.
Referent al tema del PDU, és veritat, és a dir, amb el Govern de la Generalitat de
Catalunya, ha hagut diferents tipus de posicionament. El nou Govern de la
Generalitat de Catalunya, haurà de prendre, també, decisions, cóm aplica aquesta
moció aprovada pel Parlament, perquè és una moció que haurà que donar-li, doncs,
una validesa. El Sr. Belver podria llegir tota la intervenció, també, de l‟Anna Simó i
també podria veure els diferents tipus d‟arguments. Vostès sí que han canviat
d‟argument. Vostès eren els que, en el seu moment, deien que la zona agrícola de
L‟Hospitalet, s‟havia d‟incorporar-se al Parc Agrari del Baix Llobregat, fins i tot, amb
aquest diari seu, el Diari de L‟Hospitalet, en el qual vostès diuen quina portada ha
de fer-se, no amb criteris periodístics, si no amb criteris comunicatius de l‟equip de
govern, vam dir que allò seria la porta d‟entrada del Parc Agrari del Baix Llobregat.
Únicament li demanem que compleixin allò que vostès van anunciar en algun
moment i no sabem per què han canviat de posicionament, perquè mentre deien
això, també hi ha hagut gent que han anat comprant terrenys, no?, i sortosament,
aquests terrenys s‟han revaloritzat en aquest marc d‟aquest projecte del PDU. I
nosaltres estem disposats a arribar a consensos i sempre amb qui intentem arribar
als consensos més amplis des d‟Esquerra Republicana, però vostès que arribem a
consensos últimament és amb el Partit Popular, quan els dóna suport per aprovar
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els pressupostos municipals o quan arriben a acords amb el Partit Popular per
reformar l‟article 135 de la Constitució, quan arriben a acords amb el Partit Popular
per aplicar el 155 i segrestar les institucions catalanes i a més aprofitar aquest
segrest de les institucions catalanes per licitar, per licitar elements, doncs,
establerts en aquest àmbit, o també, vostès arriben a acords amb el Partit Popular i
donen suport a l‟empresonament de persones, únicament per les seves idees
polítiques.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Yo sobretodo, sobre la moción 9, quería hacer hincapié porque aquí los grupos
municipales, los partidos políticos estamos acompañando toda una reivindicación
del movimiento vecinal y de la plataforma sense vies, yo creo que esto hay que
ponerlo encima de la mesa y decirlo, son los vecinos y vecinas de esta ciudad, los
que nos han estado empujando, digamos, para solventar un tema tan dramático,
tan complicado como es las vías que dividen nuestra ciudad. En este sentido,
parece que hay unas noticias, que es posible, cierta esperanza, nos aferramos a
esa esperanza de que esto sea posible, ahora, y yo esto lo que quería enlazar, un
poco, con el tema del PDU de la Gran Vía. Yo creo que si existe esa esperanza
sería el momento de parar ese PDU y de reestudiar todo, digamos, tal y como
debería de ser esa zona. Creemos que es una oportunidad que no se debería dejar
pasar.
Siempre hemos considerado que soterrar la Gran Vía sin soterrar las vías, era un
nyap, era una situación, digamos que no era conveniente y si existiera esa
oportunidad habría que repensar de nuevo todo este programa, todo este proyecto,
digamos que evidentemente, para nosotros tiene un elemento especulador que
nadie lo discute ya, prácticamente, porque lo tiene, es así, es un proyecto de
profunda especulación.
Y yo quisiera, se lo he preguntado muchísimas veces, Sr. Belver, quisiera saber el
impacto económico que tendría en el presupuesto municipal, el mantenimiento de
ese gran parque que ustedes están defendiendo, porque seguramente que tendría
un impacto bastante importante. Y usted habla continuamente de ese parque y yo,
sinceramente, un parque que está en el extremo de la ciudad, cuando esta ciudad
padece una densidad tremenda y no tiene zonas verdes, ojalá, digamos, en vez de
ese gran parque, tuviéramos grandes zonas verdes distribuidas por toda la ciudad y
no poner ese acento en un lugar, digamos que está en el otro extremo y que
muchísimos vecinos y vecinas, seguramente que no disfrutarían.
Por lo tanto, yo creo que toca repensarlo, toca parar y también lo es para el equipo
de gobierno, ¿no?, mirar de otra manera la ciudad, parar y ver cómo entre todos,
proyectamos una ciudad muchísimo más amigable, más humana y más vecinal.
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SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS
Sr. Brinquis, la verdad es que tengo que confesar mi perplejidad, yo estaba
convencido que esta moción, la moción número 8 se iba a aprobar por unanimidad,
pero se ve que no, que se ve que hay criterios diferentes, pero me sorprenden
infinitamente, más que nada porque, supongo que ustedes, supongo no, estoy
convencido, conocen la Ley de financiación de partidos políticos y las obligaciones
que se derivan de ella, entre otras, que las diferentes contabilidades de los grupos
institucionales, tanto locales, provinciales, como autonómicos, se tienen que
consolidar con las del partido político a nivel estatal.
Claro y para evitar esas complejidades de las que ustedes hablan, en el 2013, el 8
de octubre de 2013, el Tribunal de Cuentas, aprobó, hizo público el Plan de
Contabilidad adaptado a las formaciones políticas, para que todos siguieran el
mismo criterio, para que todos siguieran el mismo criterio contable. Pero es que es
más, eso significan que ustedes, todos los años anteriores, supongo que lo habrán
hecho, porque es obligación del partido presentar las cuentas al Tribunal de
Cuentas, habrán aportado la contabilidad del grupo municipal, del grupo municipal,
no agrupación, grupo municipal, al partido, por lo tanto, esa contrariedad existe y
existen los soportes contables, es decir, existirán las facturas y los documentos.
Qué problema hay de llevar esa contabilidad, esté más o menos adaptada a lo que
ha publicado el Tribunal de Cuentas. Hablará Intervención, y ya hará la
interpretación oportuna. No hay ningún problema, simplemente hay una intención
de ocultar, de no ser transparentes. No es implementar nada nuevo, es obligación
nuestra que ya exista esa contabilidad, es obligación nuestra de los grupos
municipales, de los grupos municipales, o sea, que ya me explicará usted. Gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Intento fer-ho de manera telegràfica. La portada del Diari de L‟Hospitalet, la fixa el
govern de la ciutat, això és mentida i si algú que ha dit això ho pot mantenir, ja sap
el què ha de fer, però per suposat, no abocar una mentida d‟aquestes
característiques en el Ple municipal.
La ciutat de L‟Hospitalet, el seu Ajuntament, en el seu moment, va plantejar que la
zona de Can Trabal, pertanyés al Parc Agrari del Baix Llobregat, cert, i el Parc
Agrari del Baix Llobregat va dir que no.
Vostè ens acusa, acusació exòtica, eh, però vostè ens acusa de fer consensos amb
el PP, què passa que fer consensos amb alguns partits és bo i amb altres és
dolent? Aquesta és la democràcia de la que vostè em parla?, em diuen amb qui puc
arribar a consens i amb qui puc arribar a acords i amb qui no?, hi ha partits bons i
dolents en la democràcia?, només són bons aquells que pensen com vostè?, això
són els consensos que em planteja? Doncs, amb aquestes consensos, amb
nosaltres no compti.
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La licitació dels projectes, per redactar els projectes de soterrament de la Gran Via i
de fer el projecte del sector 1, no s‟ha fet sota la tutela del 155, es va fer amb el
Govern de la Generalitat, del President Puigdemont i president la mesa de consell
del Consorci de la Gran Via, el Conseller Rull, en l‟exercici de les seves funcions.
Això va ser a l‟octubre. No, no, és que jo hi sóc allà, escolti, que jo hi era quan es va
licitar, per tant, oblits.
Per tant, jo el què els hi demano, escolti, defensin les posicions que considerin,
però no fa falta que ho facin en base de mentides, i a qüestionar la democràcia o la
democratització de determinat partits senzillament perquè no pensen com vostès,
perquè això té un altre nom. Escolti, en aquest país i en aquest consistori, en
aquest moment, hi ha set forces polítiques, totes elles, absolutament
democràtiques, amb algunes d‟elles, jo estic en absolut desacord, però totes són
igual de democràtiques, i jo, per suposat, no m‟atreviria mai, a qüestionar la
democràcia o lo democràtics que són cap de les forces que estan aquí per la seva
manera de pensar o perquè no pensessin com jo, perquè això té un altre nom, i
evidentment no es diu democràcia.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Per últim fer un comentari sobre la moció 9. Dir-li al govern que si no aconseguim
aturar el PDU del Gran Via Llobregat amb el contenciós administratiu, amb els dos
contenciosos administratius presentats, no es preocupin, seran les veïnes d‟aquesta
ciutat, les entitats i col·lectius, l‟Assemblea Només Blocs, qui aturaran i ho faran al
carrer, com han aturat veïns i veïnes d‟aquesta ciutat, han aturat d‟altres
planejaments històrics, també, al barri de Bellvitge.
I per últim, perquè és important, perquè creiem que és important, continuar
denunciant des de les eines i espais que tenim al nostre abast, que encara convivim
amb una situació de màxima excepcionalitat i que no podem naturalitzar i adaptarnos a un context de censura, por i amenaces jurídiques per a qui defensa la
construcció democràtica i pacífica d‟una nova república per a canviar-ho tot, i en la
qual, volem que totes les persones hi tinguin cabuda, davant l‟augment de la
repressió amb la seixantena de persones investigades pels talls de vies i carreteres
durant les mobilitzacions del 3 d‟octubre i del passat 8 de novembre, amb la citació
judicial a professors de l‟Institut, al Palau, amb la constatació, als nostres carrers
també, de L‟Hospitalet d‟episodis de persecució i coerció a membres dels CDRs de
la nostra ciutat, amb la retirada immediata de tots els símbols amb solidaritat amb
les persones presses per raons polítiques, també a la nostra ciutat, amb la decisió
de mantenir a la presó als “Jordis”, en Forn i Junqueras, avui tornem a abandonar
aquest Ple de l‟Ajuntament de L‟Hospitalet en aquest punt, perquè per a nosaltres la
solidaritat és la nostra millor arma. Gràcies.

Essent les 19:55hores abandona el saló de Plens, el regidor portaveu del grup
polític municipal de la CUP-Poble Actiu, Sr. Cristhian Giménez Márquez.
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SR. GARCIA I ACERO (ERC-AM)
Diferents qüestions, miri, la primera sobre el Diari de L‟Hospitalet. Al Diari de
L‟Hospitalet no hi ha cap periodista que signi el seus articles, no els signa cap
periodista i les portades, ho dic, les decideixen vostès, igual que les pàgines
centrals des de l‟equip de govern i si fos un diari, doncs, plural, objectiu, doncs, crec
que els periodistes, doncs, signarien les noticies que escriuen, però no és així, i no
signen cap tipus de notícia.
Miri, també, des del desembre va haver una licitació que va ser publicada al
desembre i li facilitarem la documentació i l‟anunci, doncs que va sortir.
I nosaltres respectem a totes les ideologies, respectem a totes les forces, doncs,
polítiques perquè nosaltres ens estimem la democràcia i defensem la democràcia
més que ningú i aquí els que no respecten, doncs, la democràcia, moltes vegades,
són vostès que empresonen a gent, que únicament per defensar les seves idees
està a la presó.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ¿algú més vol fer servir els dos minuts?, ¿no?, doncs, quedaria aprovada
la moció número 9 i quedarien rebutjades la 7 i la 8.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 7, 8 i 9, adoptant-se els
següents acords:
ICV-EUiA-PIRATES i CUP-PA
amb l’adhesió de C’S
MOCIÓ 7.DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT
SOBRE L’ATURADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRAN VÍALLOBREGAT I PER UN URBANISME SOSTENIBLE.
Atès que la comissió de Territori del Parlament de Catalunya del dia 10 de maig de
2017 va aprovar una proposta de resolució per l‟aturada cautelar del PDU de Gran
Via – Llobregat presentada conjuntament pels grups de “Catalunya Sí que es pot” i
“CUP” el 27 de febrer de 2017 i que literalment diu:
“Exposició de motius:
Importància metropolitana i àmbit d’influència
El Pla Director Urbanístic (a partir d’ara PDU) Gran Via - Llobregat afecta un àmbit
físic de 105 ha de sòl al que assigna un sostre de 631.897 m2, per activitats
terciàries, oficines, comerç i hotels. La qual cosa representa un increment de
616.897 m2 de sostre i afecta de forma considerable a les zones verdes previstes
en el planejament vigent.
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Aquest territori, on la Gran Via arriba al Llobregat, està envoltat de grans
equipaments i zones verdes d’escala metropolitana encara per executar, que en
realitat són espais agrícoles i grans peces urbanes amb processos de
transformació, més o menys reglats, com els Polígons Pedrosa i Camí del mig, el
Districte econòmic de l’Hospitalet, La Fira, La Marina del Prat vermell, El Centre
Direccional del Prat i la Zona Franca, etc.
Es tracte doncs d’una gran àrea urbana que si bé està encara considerada com a
perifèrica ocupa un espais central de l’àmbit metropolità entre el Port i l’Aeroport,
amb enormes potencials i necessitats de transformació que ha de ser clau pel futur
social, econòmic i ambiental del territori central de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i de forma més immediata pels municipis de L’Hospitalet, El Prat de
Llobregat i Barcelona.
Resulta clar que el marc de tractament dels problemes a resoldre amb aquest PDU
Gran Via-Llobregat i les seves potencialitats s’han d’abordar a escala metropolitana
i, per tant, ha d’encaixar en el marc de la planificació urbanística metropolitana que
actualment es formula. Aquesta visió supramunicipal, no obstant, ha de tenir en
compte les necessitats reals de les veïnes del barri de Bellvitge i de la resta de
l’Hospitalet, aportant solucions a problemes apressants com són l’elevadíssima
densitat de població del municipi (amb més de 53.100 persones per kilòmetre
quadrat segons dades d’Eurostat), la manca d’espais verds i espais comuns o la
connexió de la ciutat amb la resta del corredor ambiental del Llobregat.
A més a més, es dona el fet de que les actuacions urbanístiques afecten a una
zona especialment sensible al voltant de centres sanitaris com són el Hospital de
Bellvitge, el Duran i Reynalds i també el tanatori municipal. Aquests equipaments
sanitaris es veuran afectats per l’augment del trànsit i de les activitats econòmiques,
terciàries, tecnològiques, productives, industrials, turístiques i comercials previstes
actualment, en contra de les directrius europees de protecció dels espais adreçats a
l’ús en matèria de Salut, on la prioritat es blindar l’entorn geogràfic dels recintes
hospitalàries.
Cal solucionar situacions diverses de manera molt coordinada ja que un objectiu de
primer ordre ha de ser estendre la urbanitat central fins on arriba la ciutat
metropolitana central. La Gran Via, probablement el carrer més important de
Catalunya, vora el Llobregat ha de deixar de ser barrera per esdevenir centre i la
planificació d’aquest entorn també ha de servir per a superar altres barreres com
són les ferrovies que trenquen la Marina de l’Hospitalet.
De la mateixa manera que la Gran Via requereix d’un projecte global i clar al llarg
de la seva traça, que és pot desenvolupar en diferents etapes però que ha de tenir
una coherència global, les ordenacions espacials, els usos, les edificabilitats i les
intensitats del PDU Gran Via-Llobregat han d’estar molt articulades amb l’entorn
urbà per tal d’aconseguir que sigui equilibrada, habitable i ambientalment
sostenible.

…/…

79

Cal tenir en compte quina és la situació actual i a que dedicarem les àrees en
transformació veïnes, al voltant de la Gran Via, almenys entre la Plaça Europa i
l’aeroport, per tal de decidir les quanties i proporcions d’usos a ubicar sobre l’àrea
d’estudi i en tot cas oferir diversos escenaris per a que la ciutadania pugui decidir.
Per fer una ciutat més equilibrada i menys depenent del transport no sembla
recomanable fer més espais monofuncionals de terciari (oficines, comerç i hotels) i
per altra banda barris estrictament residencials.
Aquesta reflexió social i econòmica, que té molt a veure amb una reflexió ambiental
i els estudis corresponents s’ha d’incorporar a la planificació urbanística de tot
aquest entorn.
Altra tema no menor, és el de la ordenació física d’aquesta nova peça urbana. El
Pla no pot ser únicament l’assignació d’usos i metres de sostre amb unes
ordenacions que quedaran totalment pendents d’altres «plans de millora urbana» a
desplegar peça a peça. Cal fixar uns elements de referència i si més no uns criteris
bàsics que es tradueixin en indicacions clares per a la futura forma urbana.
El Riu Llobregat és l’altre protagonista que dona nom al PDU, però es manté al
marge del Pla, sense tenir suficientment en compte que una peça fonamental del
Pla, la més gran, és l’espai agrícola de Can Trabal, un espai al·luvial, encara que
avui segregat del Riu per infraestructures viàries i ferroviàries.
L’espai de Can Trabal és el darrer reducte la última zona de producció agrícola de
l’Hospitalet i és per això que té un significat caràcter patrimonial i ambiental que no
és discuteix, però és alhora quelcom més, que cal preservar, completar i incorporar
al nou projecte metropolità. No pas com un parc urbà artificial, sinó com un territori
cabdal, a connectar amb el Parc Agrari del Baix Llobregat respectant la seva
essència i particularitats. Aquesta preservació ambiental ha de ser prioritària,
donada la gran biodiversitat de la zona i el seu caràcter de reserva de fauna
ornitològica catalogada com a IBA (Important Bird Area). En la mateixa línia caldria
ser extremadament curoses amb l’estudi i previsió de l’impacte del PDU Gran Via
als altres recursos naturals de la zona, com són l’aqüífer sobre el que
desenvoluparan les actuacions i la qualitat de l’aire que es veurà afectada per un
augment de les emissions del trànsit i l’augment de l’activitat humana.
A banda de la funció agrícola de Can Trabal, que és una peça més dins d’un espai
agrari metropolità format per moltes peces petites, aquest entorn ha de tenir una
clara funció ambiental i social i en tot cas ha de ser més que un «parc urbà», ja que
la posició és estratègica pel seu veïnatge a la ciutat densa i al riu, posició que cal
integrar quant a accessos i estructura respecte a la ciutat i al Llobregat.
En funció d’aquestes darreres consideracions els sectors del PDU per sobre de la
Gran Via –on l’espai lliure és el protagonista– han de tenir un tractament molt
diferenciat als de l’altra banda de la via i per tant l’espai de Can Trabal no ha de
tenir escanyaments ni ocupacions i ha d’esdevenir part important d’un corredor
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verd, encara per ordenar, que configuri una part important de la estructura espacial
metropolitana entre Collserola i el Llobregat, a través de la ciutat densa i compacta.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Aturar cautelarment la tramitació de l’actual PDU-Granvia davant la manca
de consens popular i polític, així com de la suficient previsió i projecció de
les conseqüències ambientals, ecològiques i sociodemogràfiques per al
municipi de l’Hospitalet, de l’esmentat desenvolupament urbà.
2. Reconsiderar i reformular el Planejament Urbanístic sobre l’Àrea Gran Via Llobregat considerant, com a mínim, els següents aspectes.
a. Coordinar amb els treballs de formulació de la nova planificació
urbanística metropolitana (PDU / POUM de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona) en tots els aspectes territorials, socials, econòmics i
ambientals que incideixen sobre l’àmbit d’aplicació i l’àrea
d’influència del Pla.
b. Incorporar un estudi de diverses alternatives d’ordenació de la Gran
Via i els seus entorns immediats entre la Plaça Europa i l’Aeroport,
amb diverses alternatives.
c. Incorporar un estudi soci-econòmic i ambiental de l’entorn consolidat i
en transformació, que amb diversos escenaris raonats, permeti
justificar i decidir les quanties de sostre i proporcions d’usos a ubicar
sobre l’àrea del PDU.
d. Estudiar diverses alternatives d’ordenació física que permetin establir
els objectius, controlar i coordinar la forma urbana a implantar.
e. Proposar una ordenació de l’espai agrícola de Can Trabal, que
garanteixi la preservació d’aquest espai en el doble context de porta
de l’Hospitalet al riu i de corredor verd entre Collserola i el Llobregat.
f. Obrir un procés participatiu amb la ciutadania de l’Hospitalet per tal
de consensuar el desenvolupament urbanístic i finalitat dels usos
d’un territori que representa entre el 8 i 10% del total de la superfície
del municipi de l’Hospitalet.”
Per tot això, els grups polítics municipals d‟ICV-EUIA-PIRATES-E i CUP-Poble
Actiu, amb l‟adhesió del grup polític municipal de Ciutadans, proposen 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 14 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
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Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín,
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al govern de la Generalitat a donar compliment a la proposta
de resolució per l‟aturada cautelar del PDU de Gran Via - Llobregat aprovada a
la comissió de Territori del Parlament de Catalunya del dia 10 de maig de 2017.
b)

Ha estat REBUTJAT l’acord SEGON amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez
i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín, assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Proposar als mitjans de comunicació local públics la realització,
durant aquest any 2017, un programa especial de debat sobre el projecte del
PDU amb representats dels grups polítics, de les entitats i dels moviments
socials.

c)

Ha estat REBUTJAT l’acord TERCER amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
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Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez
i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín, assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar al govern municipal a adoptar polítiques urbanístiques
responsables i sostenibles, que prioritzin els problemes reals de la ciutadania i
s‟allunyin dels models previs a l‟esclat de la bombolla Inmobiliaria.
d)

Ha estat REBUTJAT l’acord QUART amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez
i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín, assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat dels següents acords a la Conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de
Catalunya, als grups polítics de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), a la
lliga per a la defensa del patrimoni natural Depana, associació la Saboga,
associació de defensa del patrimoni de l‟Hospitalet Perseu, a la Federació
d‟associacions de veïns i veïnes de l‟Hospitalet, a les associacions de veïns i
veïnes de l‟Hospitalet de Llobregat i als mitjans de comunicació locals.

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.

6
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ERC, CUP-PA
MOCIÓ 8.PER A ESTABLIR ELS REQUISITS I CRITERIS OBJECTIUS I
HOMOGENIS DE LA COMPTABILITAT ESPECÍFICA ASSOCIADA A LES
APORTACIONS ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS AMB TRANSPARÈNCIA
Ha estat REBUTJADA 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.
Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas González; 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, assistents presents en el
moment de la votació.
MOCIÓ 9.PER LA MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT EN L’ESTACIÓ DE
RODALIES DE BELLVITGE.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
Vist que fa anys, els veïns i veïnes de Bellvitge i el Gornal i els usuaris de l‟estació
de Rodalies de Bellvitge pateixen les incomoditats d'una infraestructura totalment
obsoleta que fa que sigui inaccessible a persones amb la mobilitat reduïda.
Vist que en 2017 el Ministerio de Fomento havia executat només el 10% del pla
d‟inversions de Rodalies a Catalunya previst de 2010-2015, deixant de banda una
gran part de les actuacions urgents previstes.
Atès que el Ministerio de Fomento ha anat incomplint reiteradament els
compromisos d‟obres en l‟estació de Bellvitge.
Atès que durant aquest temps s‟han realitzat nombroses mobilitzacions que han
agrupat a la pràctica totalitat del teixit associatiu de la ciutat demanant que
s‟actualitzi aquesta estació, es millori l‟accessibilitat amb la instal·lació d‟ascensors i
es construeixi el túnel ferroviari de l‟Hospitalet.
Atès que els Grups Polítics Municipals han reiterat les demandes dels veïns davant
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l‟Ajuntament.
Vist que l‟Ajuntament en Ple ha demanat en diverses ocasions al Ministerio de
Fomento, a Adif i a Renfe que s‟abordin definitivament, entre altres, les obres
d‟accessibilitat de l‟estació de Rodalies de Bellvitge.
Atès que el Parlament de Catalunya, va aprovar una resolució demanant al
Ministerio de Fomento que corregís el Pla d‟Obres de l‟estació de Rodalies de
Bellvitge perquè aquest contempli l‟accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda.
Atès que en febrer de 2017, el Delegat del Govern espanyol, Enric Millo, en la seva
visita institucional a l‟Hospitalet es va comprometre iniciar les obres de l‟estació de
Bellvitge durant 2017.
Atès que un cop finalitzat l‟any 2017 encara no s‟han iniciat les obres, de nou ens
trobem davant d'un altre incompliment del ministeri, que havia compromès la
instal·lació dels elevadors i altres elements que resolguin l'accés a les andanes.
Per tot l‟exposat, a proposta del grup d‟Esquerra Republicana a l‟Ajuntament de
l‟Hospitalet amb l‟adhesió dels grups polítics municipals de Partit dels Socialistes de
Catalunya, Ciutadans, Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates, Convergència i Unió i la Candidatura d‟Unitat Popular-Poble Actiu, el ple
adopta dels següents.
ACORDS
Primer.- Exigir al Ministerio de Fomento el compliment dels compromisos adquirits i
que executi urgentment les obres d‟accessibilitat en l‟estació de Rodalies de
Bellvitge.
Segon.- Traslladar els presents acords al Ministerio de Fomento, a Adif, a la
Delegació del Govern espanyol a Catalunya, al Consell de Ciutat, a la FAVV de
l‟Hospitalet, a les AA.VV de Bellvitge i el Gornal, als Grups polítics del Parlament de
Catalunya, als Grups polítics del Congreso, als membres del Consell de Ciutat i als
consellers de Districte.

MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, número 10, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Mompel.
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Essent les 19:56 hores, abandonen la sessió la Sra. Ana González Montes i el Sr.
Iván Nieto Martínez, regidors del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, i també la Sra. Rocío Ramírez Pérez i el
Sr. Cristian Alcázar Esteban, regidors del grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, gràcies. Són per aquí els treballadors d‟alguns dels controladors de les zones
Aire. Bona tarda.
L‟ordenança de mobilitat preveu el control, l‟ús i el pagament de l‟estacionament de
zones regulades per treballadors, o d‟empreses contractades a l‟efecte per la
Guàrdia Urbana o per personal municipal designat. Aquest personal pot denunciar
infraccions estàtiques d‟aquesta ordenança, que afecten l‟ús i la utilització de les
zones reservades.
La Farga té l‟encomana del control, gestió i manteniment d‟aquestes zones
denominades Aire, treball que realitza personal que no té la consideració d‟agent de
l‟autoritat. Per tant, no tenen la protecció jurídica adequada per delictes contra la
seva persona en l‟exercici de la seves funcions. Sovint hem tingut alguns incidents, i
el fet de que no disposin d‟aquesta consideració, no els ha permès defensar-se amb
la rotunditat que crec que, com a servidors públics, mereixen.
S‟ha reconegut altres col·lectius en l‟exercici de les seves funcions de vigilància,
donant compte de les infraccions detectades als òrgans administratius competents.
Hi ha empleats d‟altres empreses operadores de serveis de transport, que en
l‟exercici de les seves funcions són reconeguts com a agents de l‟autoritat, i per tant
tenen aquesta protecció, també alguns col·lectius de la seguretat privada.
L‟atribució d‟agent de l‟autoritat ha d‟estar reconeguda per llei d‟àmbit estatal. Per
tant, els hi proposem, en aquesta moció que és senzilla i entenem que molt clara,
manifestar evidentment la solidaritat i recollir la reivindicació d‟aquest col·lectiu i al
mateix temps, instar al Govern espanyol a la modificació dels articles 87 i 88 de la
llei de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial, per al reconeixement
d‟aquests treballadors com a agents de l‟autoritat en les seves funcions.
Espero que tots vostès, tots els grups polítics donin suport a la moció que creiem
que és important per a la defensa dels interessos de tots els ciutadans i del propi
Ajuntament. 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.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies alcaldessa. A favor.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. És una qüestió de seguretat que demanen els propis treballadors i que a
més a més és una demanda no només dels treballadors de la nostra ciutat, sinó de
molts municipis entre d‟altres també Barcelona. Així que votarem a favor. Merci.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, des del Partit Demòcrata votarem a favor perquè entenem que ja que s‟està fent
un ús d‟unes necessitats per fer això, realment que tinguin la garantia del que s‟està
fent fructifiqui, perquè fer coses que no tinguin sentit no ens porta a cap lloc.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Creiem que és necessari que des de les administracions es vetlli per la
seguretat i la integritat dels treballadors i treballadores. Creiem que és una mesura
adient. Vam suggerir una esmena de matís només per delimitar molt bé en què
hauria de consistir aquest reconeixement de la condició d‟agents de l‟autoritat.
Creiem que també seria important fer un estudi aquí a l‟Hospitalet per, ja que el Sr.
Mompel parlava de que hi havia hagut incidents, de limitar també fins on poden
arribar aquests incidents, l‟existència de protocols d‟actualització d‟aquests
protocols, i tenir sobretot en compte, ja que és una feina a vegades feminitzada,
tenir en compte el tema de la violència masclista que poden patir les pròpies
treballadores. Moltes gràcies.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Votem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Perdó.

SRA. SECRETÀRIA
Per una qüestió d‟ordre. Esquerra Republicana…
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SRA. ALCALDESSA
Esquerra Republicana havia fet una esmena que el Sr. Mompel va acceptar.

SRA. SECRETÀRIA
Ja. Però bé, és que no ha estat formulada. Per això... els.. clar...

SRA. ALCALDESSA
S‟hauria de llegir.

SRA. SECRETÀRIA
Perquè dic, la resta de grups municipals no tenen el text que en teoria s‟està votant.

SRA. ALCALDESSA
No el tenen els grups...?

SRA. SECRETÀRIA
Només és una modificació de l‟acord primer de la moció.

SRA. ALCALDESSA
Segon.
SRA. SECRETÀRIA
Perdó. De l‟acord segon que diu, “Instar al Govern a la modificació dels articles 87 i
88 de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial aprovada
per Reial Decret Legislatiu 6/2015, de 30 d‟octubre, en el sentit de reconèixer als
controladors de les àrees integrals de regulació de l'estacionament, tant si són
personal municipal com treballadors d'empreses contractades de l'Ajuntament, la
condició d‟agents de l‟autoritat,” i ara comença l‟esmena, “durant l‟exercici estricte
de les seves funcions públiques de vigilància i gestió dels espais d‟aparcament,
degudament uniformats i identificats i sempre en cooperació i sota el comandament
de la Guàrdia Urbana.”
Aquesta és l‟esmena.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi ha cap canvi de... perdó, Sr... no, no, què diu? Que ha canviat per
complet?

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Perdón. Que ha cambiado por completo el acuerdo. Vale.

SRA. ALCALDESSA
Sí. En tot cas, hi ha cap canvi de vot dels que ja han votat? No?

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Nosaltres mantenim la mateixa posició, a favor.

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular, hi ha cap canvi?

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
No, no. La mantindríem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí. Ha votat el Sr. Pedro Alonso. Ha votat que sí. Home, sí, sí. Ha votat a favor i
ara quedava Esquerra. A veure sisplau, els senyors de Ciutadans si poden parlar
entre vostès en silenci. Un moment. Un moment.

Parla el Sr. García Valle sense micròfon. Parla el Sr. Monrós Ibáñez sense
micròfon.

Sr. Monrós, a veure, és que ho hem parlat a la Junta de Portaveus. Per part
d‟Esquerra Republicana de Catalunya havien fet una esmena als proposants de la
moció, que és el grup Socialista. El grup Socialista accepta aquesta proposta o
aquesta esmena a un dels acords, el punt segon, que la Sra. Secretària acaba de...,
si necessita que repetim novament aquesta esmena, doncs es fa.
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Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
“Instar al Govern a la modificació dels articles 87 i 88 de la Llei de Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial aprovada per Reial Decret Legislatiu
6/2015, de 30 d‟octubre, en el sentit de reconèixer als controladors de les àrees
integrals de regulació de l'estacionament, tant si són personal municipal com
treballadors d'empreses contractades de l'Ajuntament, la condició d‟agents de
l‟autoritat, durant l‟exercici estricte de les seves funcions públiques de vigilància i
gestió dels espais d‟aparcament, degudament uniformats i identificats i sempre en
cooperació i sota el comandament de la Guàrdia Urbana.”

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Entesos? D‟acord.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, pel que fa a la moció número 10, sobre els articles 87 i 88 de la llei de trànsit i
seguretat vial, valorem positivament l‟esmena que ha fet Esquerra perquè clarifica
més l‟acord i el text en qüestió, que sí que ens donava una mica de dubtes en
aquest sentit.
És una reivindicació històrica dels treballadors, no a la nostra ciutat, sinó a molts
municipis, com ja s‟ha comentat aquí. A Barcelona ja han fet algunes passes per tal
de solucionar aquest problema, i donada la inacció del Govern davant d‟aquesta
problemàtica que ja fa molt de temps que tenim, crec que és convenient instar per
tal de que es solucioni aquesta situació.
Aquests treballadors són treballadors, poden ser públics o poden ser privats, però
exercint funcions de servei públic, i entenem que sempre han d‟estar segurs en les
seves funcions, no han de patir cap agressió i han de tenir la possibilitat de
defensar-se davant d‟aquestes, en correlació de la funció que estan fent en aquest
moment, que és un servei públic i per tant han de tenir els mateixos drets que
qualsevol altra persona que ho exerceixi. Per tant, nosaltres votarem a favor
d‟aquesta moció.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Gracias, Presidenta. Vamos a ver, en principio nuestro voto iba a ser contrario a la
moción pero todo el argumentario que me he preparado no sirve para nada porqué
lo que se ha añadido al apartado segundo, es precisamente los requisitos que se
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exigen a los vigilantes de seguridad para entenderlos como agentes de autoridad.
Exactamente los mismos.
Y creemos que están fundamentados. Y en principio como el órgano competente
para dotar de esta característica, de esta condición de agente de autoridad es el
Estado, no es nadie más, me parece perfecto que se haga a través de la ley de
tráfico la modificación, porqué les tengo que recordar que, solo ya un matiz tonto
pero ya que me lo he preparado al menos lo voy a contar, que sepan ustedes que la
condición de agentes de autoridad a los vigilantes, inspectores de transportes, la
Audiencia Provincial de Barcelona en sentencia de 2018 la tiró para atrás, es decir
no reconocía la condición de autoridad porqué la facultad, el único órgano
competente para reconocer esta facultad la tiene el Estado. Nada más.
Pero bueno, estamos de acuerdo y a favor.
Essent les 20:05 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.
Essent les 20:07 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

SRA. ALCALDESSA
Si no he entès malament, tothom ha votat a favor de la moció, per tant quedaria
aprovada per unanimitat. No sé si hi ha cap qüestió.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
He vist que aplaudien els treballadors, jo també aplaudiria però el reglament.

SRA. ALCALDESSA
A veure, aquesta és una proposta que jo crec que en tot cas elevem, i que ha de
ser un canvi legislatiu però que nosaltres, a la vista de la problemàtica concreta,
doncs jo crec que també és bo que puguem promoure aquestes modificacions.
Quedaria per tant aprovada. Passem a la moció de Ciutadans.
Essent les 20:08 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Cristian Alcázar Esteban,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 10, adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 10.- PER LA MODIFICACIÓ DELS ARTÍCLES 87 I 88 DE LA LLEI DE
TRÀNSIT I SEGURETAT VIAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena
d‟Esquerra Republicana de Catalunya a l‟acord segon, ja incorporada, 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:

L'Ordenança sobre Mobilitat de L'Hospitalet de Llobregat, de 30 de maig de 2015,
amb data d‟entrada en vigor del 22 de setembre de 2015, als apartats 2 i 4, de
l‟article 23, estableix el següent:
“2. El control de l'ús i pagament correcte de l'estacionament en zones regulades
correspon tant als treballadors de les empreses contractades als efectes com als
agents de la Guàrdia Urbana i/o personal municipal designat a l'efecte.
4. Els controladors de les àrees integrals de regulació de l'estacionament, tant si
són personal municipal com treballadors d'empreses contractades de l'Ajuntament,
a més dels agents de la Guàrdia Urbana, poden denunciar qualsevol infracció
estàtica d'aquesta ordenança que tingui lloc dins d'aquestes àrees i que n'afecti l'ús
i la utilització de les zones reservades”.
L‟Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat mitjançant Acord de data 22 de desembre
de 2016 va aprovar a favor de la societat municipal La Farga Gestió d‟Equipaments
Municipals, S.A., la realització dels treballs corresponents al servei de control de
l‟estacionament, la gestió de la comunicació i atenció pública, i el manteniment
integral de les instal·lacions de les àrees integrals de regulació de l‟estacionament
(AIRE) i de les zones d‟estacionament amb control horari de la ciutat.
En conseqüència, en l‟actualitat els treballadors de la mencionada mercantil estan
duent a terme funcions de control de l'ús i pagament correcte de l'estacionament en
zones regulades.
Aquest personal, en el desenvolupament de les seves funcions no té la
consideració d‟agent de l‟autoritat.
Vist que l‟article 24 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 novembre, del Codi Penal
disposa:
1. “ Als efectes penals es reputarà autoritat al que por sí sol o com a membre
de alguna corporació, tribunal o òrgan col·legiat tingui comandament o
exerceixi jurisdicció pròpia (...)
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2. Es considerarà funcionari públic tot el que per disposició immediata de la llei
o per elecció o per nomenament d‟autoritat competent participi a l‟exercici de
funcions públiques”.
Vist que l‟article 25 de la Constitució Espanyola disposa una reserva de llei en
matèria penal.
Atès que en el nostre sistema jurídic l‟atribució de la condició d‟agent de l‟autoritat
està doctrinalment reservada al reconeixement per lleis d‟àmbit territorial estatal a fi
i efectes de garantir els aspectes de seguretat jurídica i d‟aplicació uniforme del dret
en el territori d‟un estat.
Atès que els representants del col·lectiu de controladors integrat per treballadors
d'empreses amb vincle contractual amb l'Ajuntament fa temps que venen
reivindicant ser considerats com a agents de l‟autoritat, donat que consideren que la
condició d‟agent de l‟autoritat els atorgaria una protecció jurídica adequada davant
el delictes lleus o delictes contra la seva persona, en l‟exercici de la funció que
desenvolupen.
Atès que altres col·lectius professionals, tot i no tenir una relació estatutària, els ha
estat reconeguda per llei la condició d‟agents de l‟autoritat, per exemple, els
empleats de les empreses operadores de serveis de transport públic regular, en els
actes de servei i en els actes motivats per aquests, tenen la consideració d‟agents
de la autoritat en el exercici de llurs funcions, especialment les de vigilància
immediata de l‟observança, pels usuaris i per tercers en general, de les regles que
estableixen les lleis i els reglaments. Aquests empleats han d‟exercir les funcions
inspectores corresponents i han de donar compte de les infraccions detectades als
òrgans administratius competents (article 147 de la Llei 9/2011, de promoció de
l‟activitat econòmica, que afegeix la disposició addicional 3ª a la Llei 12/1987, de
viatgers amb vehicles de motor a Catalunya).
Així mateix, la Llei 5/2014, de 4 d‟abril, de seguretat privada, a l‟article 31, incorpora
en matèria de personal la demanda del sector de tenir una protecció jurídica
anàloga als agents de l‟autoritat del personal de seguretat privada davant les
agressions i la desobediència de què poden ser objecte quan desenvolupin les
activitats de seguretat privada en cooperació i sota el comandament de les forces i
cossos de seguretat.
Per tot l‟exposat, el Grup del Partit Socialista de Catalunya a l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet de Llobregat proposa l‟adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar la solidaritat de l‟Ajuntament de l‟Hospitalet de Llobregat amb
el col·lectiu de controladors integrat pels treballadors d'empreses amb vincle
contractual amb l'Ajuntament.
SEGON.- Instar al Govern a la modificació dels articles 87 i 88 de la Llei de Trànsit,
Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial aprovada per Reial Decret Legislatiu
6/2015, de 30 d‟octubre, en el sentit de reconèixer als controladors de les àrees
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integrals de regulació de l'estacionament, tant si són personal municipal com
treballadors d'empreses contractades de l'Ajuntament, la condició d‟agents de
l‟autoritat, durant l‟exercici estricte de les seves funcions públiques de vigilància i
gestió dels espais d‟aparcament, degudament uniformats i identificats i sempre en
cooperació i sota el comandament de la Guàrdia Urbana.
TERCER.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, a CC.OO de
l‟Hospitalet, a UGT de l‟Hospitalet, al Govern espanyol, als Grups Parlamentaris del
Congrés dels Diputats i a la resta de grups municipals.

CIUTADANS
En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans
Partido de la Ciudadanía, número 11, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per a la presentació.

Essent les 20:10 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, gracias Sra. Alcaldesa.
Bueno, estos últimos días todo el mundo habrá tenido que ver ya, y habrá sufrido
en sus propias carnes, el aumento de las tarifas del transporte público
metropolitano.
Bueno, nosotros queremos manifestar aquí nuestro absoluto rechazo y desacuerdo
a esta subida que no hace más que dificultar efectivamente, y sobre todo a las
clases trabajadoras que necesitan ese transporte público como herramienta
fundamental para desplazarse a sus trabajos, y a los jóvenes sin trabajo o con
trabajos muy precarios.
Nos duele mucho constatar cómo hay gobernantes que no predican con el ejemplo
y evidentemente aquí hay documentación que demuestra lo que decía el gobierno
que hoy está en la AMB, autoridad del transporte público metropolitano, la
autoridad. Yo tengo incluso aquí declaraciones donde decía Ada Colau, y ella es la
que preside la entidad metropolitana por lo tanto, también tiene algo que decir ahí,
en la autoridad del transporte público, y tenía razón y compartíamos ese criterio.
Decía que, y hablaba además argumentos que del simple hecho de que la gente
sufría, los trabajadores y la gente más desfavorecida sufría en sus carnes los
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aumentos del transporte público que era una herramienta que no podían prescindir
para desplazarse, sobre todo al trabajo, aunque también tienen derecho a
desplazarse por otros motivos. Y compartíamos eso.
Pero además introducía un elemento importante que era el tema de la movilidad en
cuanto a lo que suponía el tener que, al ser caro el transporte público y decía que
iba a tomar medidas también para que el transporte privado cada día fuera menor y
que no contaminara y que no tuviéramos unas ciudades más insufribles con la
contaminación. También estábamos de acuerdo y compartíamos eso.
Y nosotros nos pensamos, ha cambiado de criterio ¿por qué? Ya no piensa, ya no
tiene aquella conciencia con lo que estamos seguramente casi todos de acuerdo.
¿A qué obedece eso? Todo el mundo tiene argumentos para defender sus
posiciones, pero es poco justificable que hoy se diga, donde se dijo digo, hoy se
diga Diego, y se aumente el transporte público por encima incluso del IPC.
Claro, al final poco le importa a quien tiene dinero y al que tiene otros medios de
locomoción, como puede ser el taxi, esta gente que tiene poder adquisitivo porqué
gana buenos sueldos, clases que deberán utilizar el transporte público si quieren o
no, no tienen obligación. Pero este chico que tiene que sacarse una T-10 y ve que
la incrementan, pues seguramente al final va a optar por lo que no debe ser, saltar
la valla muchas veces. Que no lo aprobaré nunca porqué eso es incivismo y eso no
es bueno y al final lo pagamos todos. Pero muchas veces no dejan más remedio a
esta gente tan fastidiada que tener que hacer cosas que no vienen bien.
Quiero decir con esto que esas sensibilidades que se muestran cuando se está en
la oposición, no se llevan a efecto luego cuando se está en el gobierno, no
sabemos por qué y a qué obedecen. Yo espero y estoy convencido que aquí el
PSC nos va a apoyar a pesar de que he observado que en otros municipios donde
se ha presentado la moción, no la han apoyado.
Porqué tengo aquí lo que decía Collboni, la subida de la T-10, Collboni decía,
acusaba de castigar a los trabajadores, Ada Colau, no ha sido socio con ella y
bueno, pues a lo mejor como no han acabado de entenderse pues igual, pero
vamos yo me lo creo. Yo me creo que lo dice con… porqué lo siente.
El PSC no apoyará las cuentas de la Colau por la subida del precio de la T-10 por
eso estoy convencido que ustedes se van a hacer eco de eso y nos van a prestar el
apoyo para que esta moción salga adelante, por aquello que decíamos de esa
conciencia social y más cosas que entran aquí, el tema de la contaminación porqué
ya te digo, que no, ya les digo a ustedes que no ayuda mucho subir el transporte
público para que la gente, para incentivarlo y que la gente viaje en transporte
público, se deje bueno pues el coche privado.
Por lo tanto en consecuencia yo estoy seguro, vamos y lo digo otra vez, es un poco,
les invito a que hagan ese ejercicio y que vean lo que dicen sus compañeros
porqué anda un poco con la mosca uno en la oreja después de ver cosas que
pasan aquí en este Pleno, que son absolutamente increíbles con lo que decía antes
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de las conciencias a las que hacía referencia, que al Sr. Fran Belver no le gustaba
que lo dijera.
Mire, lo digo por qué en algunos municipios del área metropolitana el Partido
Socialista ha votado en contra y no le vemos la… en fin, o se ponen ustedes de
acuerdo para decir todos lo mismo en todos los municipios o en fin, tienen derecho
a opinar distinto, son ustedes un partido tan abierto que deja que… pero en
cualquier caso lo que hay que hacer es tener coherencia y si se dice esto y estamos
de acuerdo, si se tiene esa conciencia de que el transporte público es
absolutamente necesario para la gente más desfavorecida, para estos chicos que
yo digo que no pueden pagar la T-10, pues hay que votar a favor de la moción.
Y poco más que decirles, ustedes se han leído lo que dice la moción y estoy
convencido que podemos estar de acuerdo por qué hablamos de eso, de que no se
le siga metiendo la mano en el bolsillo siempre a los mismos, a los que ganan
menos porqué el transporte público, lo repito otra vez, es una herramienta
fundamental para las clases más desfavorecidas poder moverse. Algunos no
pueden tener ni una moto.
Eso seguramente tendremos que mirarlo en el futuro y aparte de que salvemos a
nuestras ciudades de esta vorágine en que nos hemos metido porqué al final si
siguen subiendo el transporte público, va resultar casi más barato coger un coche y
vamos a seguir contaminando. Y había esas dos premisas que decía Ada Colau y
el gobierno del área metropolitana, la emisión de contaminantes a la atmósfera en
nuestras ciudades y que no podíamos seguir metiendo la mano en el bolsillo de los
contribuyentes, de los trabajadores y trabajadoras más necesitados. Y sobre todo
de la gran gente, de los grandes jóvenes que no tienen trabajo, los que lo tienen en
precario y que les cuesta trabajo sacarse una T-10.
Así que con esos argumentos espero que sean suficientes para que ustedes se den
cuenta que tenemos que luchar por un transporte público cada día mejor, de más
calidad y, si cabe, más barato, y hay argumentos para hacerlo. Y es verdad que el
Gobierno central tiene que colaborar, es verdad, porqué la calidad del aire cada día
más, las directivas europeas están diciendo que la preservemos. Por eso tanto los
gobiernos comunitarios, como el Gobierno central, como los gobiernos municipales
y la entidad metropolitana del transporte tienen que poner la proa a eso, a esas
políticas, y no decir una cosa cuando se está en la oposición o cuando se está
intentando llegar al poder, y la contraria cuando se gobierna porqué eso deslegitima
a quien hace esas políticas.
Por eso los ciudadanos no tienen confianza en los políticos porqué pasan estas
cosas. Y es normal que pasen, los hemos engañado tantas veces que, como se
suele decir eso del gato escaldado del agua fría huye, por lo tanto vamos a poner
de verdad y creernos las políticas que ponemos en nuestros programas, las que
decimos permanentemente ponemos en la prensa cuando nos hacen una entrevista
muy bonito hablar de estas cosas pero cuando llega la hora de poner el cascabel al
gato, hacemos marcha atrás y le pasamos la pelota al de siempre, a las personas
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más desfavorecidas, a las que les perjudica más el aumento incluso por encima del
IPC del transporte público.
No me alargo más porqué yo creo que han entendido perfectamente lo que les
quiero decir. Así que yo les pido que seamos capaces de sacar esta moción
adelante y presionemos, ya no podemos hacer mucho más que quejarnos, y
presionar para que tomen conciencia de que esto no se puede hacer porqué ya lo
han subido. Cada primero de año nos encontramos que si las autopistas, que si
esto, pero en fin, las autopistas todavía puede ser, aunque no, pero un poquito
podemos poner en artículo de lujo porqué a lo mejor se puede ir por otras vías pero
el metro, el autobús, eso es una canallada, que lo hayan subido y sin estar en su
hoja de ruta, sino por qué bueno pues ya toca y ahora no voy a discutir.
Así que lo reitero otra vez, conciencia social, no solamente en los programas que es
muy bonito, recuperemos la confianza de los ciudadanos porqué no los engañemos
más en los programas y luego hagamos lo contrario, y vamos a ver y yo espero y
confío que en este Pleno seamos capaces de demostrar que estamos en contra de
este abuso y de este disparate que ha hecho, con premeditación, nocturnidad y
alevosía, la autoridad metropolitana del transporte metropolitano. Muchas gracias.
Essent les 20:14 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Essent les 20:16 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

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. Gracias, alcaldesa. Pues por una vez, y sin que sirva de precedente, estoy
parcialmente de acuerdo con lo que dice el Sr. Miguel García, pero estoy
parcialmente de acuerdo en lo que dice, y estoy rotundamente en contra de lo que
hace su partido, por qué estoy de acuerdo en que el transporte público tiene que
ser universal y accesible para todas las personas, no solo para ese chico, como
dice usted, que va a comprar la T-10, sino para esa madre, para esa abuela, para
esa persona que tiene cierta dificultad, para todo el mundo que accede al transporte
público porqué yendo bien y si lo hacemos muy bien no habrá perfiles que acudan
al transporte público, sino que todos lo usaremos porque será el medio más
eficiente y eficaz de transporte que tendremos en las ciudades.
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Y una vez dicho esto, para que eso ocurra el Estado tiene que apostar para que los
transportes públicos, de al menos las ciudades más importantes del Estado, tengan
unos medios de transporte eficaces y eficientes. Y eso es a través de unos
presupuestos que su partido ha apoyado, y que no llevaba esa aportación suficiente
para ya no solo hablamos de, en este caso, metro y autobuses, sino también de
cercanías. Ustedes acordaron unos presupuestos del Estado con el Partido
Popular, que llevaban un recorte importante respecto a este tema para la ciudad de
Barcelona.
Y tampoco quiero que se emitan ciertos mensajes que no son correctos. El
transporte público metropolitano de Barcelona, en cuestiones de tarifa, es uno de
los más baratos de las capitales europeas y sin duda uno de los que tiene más
sistemas tarifarios distintos, o sea, es uno de los transportes públicos más
competitivos en precio y en tipos de tarifa que existen en la Unión Europea. Y si lo
comparamos con otras grandes ciudades, canta enseguida solo ver la cantidad de
tarifas y hasta que edad es gratuito en el área metropolitana trasladarse en
transporte público.
Una vez dicho esto, como el primer y el segundo acuerdo piden manifestar ese
desacuerdo con esa subida de tarifas, repetimos, nosotros estamos de acuerdo en
que el transporte público tiene que ser universal y accesible para todas las
personas, con lo cual cualquier subida de tarifa estaremos siempre en total
desacuerdo. También estamos de acuerdo, primer y segundo acuerdo votaremos a
favor de instar a los gobiernos pertinentes de que hagan las aportaciones
necesarias para que esto suceda, y en contra del resto de puntos. Muchas gracias.
Essent les 20:18 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutierrez,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor del primer i del segon acord i en contra dels altres.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A veure. Des del Partit Demòcrata votem a favor d‟aquesta moció perquè entenem
que és inacceptable aquest augment desorbitat de les tarifes de transport públic
que ha dut a terme l‟alcaldessa de Barcelona, la Sra. Colau, aquella que fa dos dies
ens deia que donava suport explícit a aquelles campanyes tan populars com stop
pujades, assistia a protestes i manifestacions, i la mateixa que en plena campanya
va prometre rebaixes tarifaries a tots els nivells.
Ada Colau ha passat de prometre les rebaixes tarifaries a incrementar-les per sobre
dels sous i les pensions. Donde dije digo, digo Diego, en tota regla. És evident que,
i ho han comentat diferents companys regidors, evidentment el què no podem, o
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sigui, el què no podem fer és, i això més enllà també de Barcelona, ho ampliem a
l‟estat espanyol, si les pensions pugen el que pugen ho decideix l‟estat espanyol,
sempre ha estat així i per tant, qui governa. No és qüestió d‟entrar en qui ho fa bé o
ho fa malament. Qui governa pren decisions i encerta o no encerta.
I també es deia que aquí les tarifes, les diferents tarifes del transport públic són més
barates que a la resta d‟Europa. Sí, és veritat però la resta d‟Europa té una cosa,
que si entrem en el detall, el que passa és que a vegades allò és políticament
incorrecte entrar-hi, però potser hi hauríem d‟entrar, i és que en certs països ningú
no es cola en el transport públic. El colar-se pot ser per dos motius, evidentment. Hi
ha gent que igual ho fa per necessitats econòmiques i evidentment aquí és on tenim
el problema de lo car que puguin ser les tarifes o de que la gent no hi pugui accedir
i hi hagi de haver tarifes especials per a aquesta gent que hi puguin arribar.
Però el desitjable seria que a part de que el transport fos bo, és que la gent hi
pogués accedir amb les diferents tarifes socials, el que sigui, d‟edats, el que es
cregui més adient i convenient, però respectant que uns paguen i altres a vegades
no paguen. I aquesta és la diferència que hi ha amb Europa. Les tarifes són més
cares però no es colen i potser això també ho hauríem de, seria objecte de debat
perquè al final criminalitzem una mica els que ho paguen perquè continuïn pagant
aquestes pujades i els altres no ho fan. Potser hauríem també d‟abordar el com es
fan les coses.
Però torno a repetir, estem a favor d‟aquesta moció perquè entenem que en els
moments que estem vivint aquestes pujades han estat desorbitades respecte
d‟altres ocasions.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Pel posicionament d‟Esquerra Republicana, la moció sobre la
pujada de les tarifes del transport públic.
Bé, com bé saben, l‟autoritat del transport metropolità es finança mitjançant les
aportacions de la Generalitat de Catalunya, l‟àrea metropolitana de Barcelona,
l‟Ajuntament i el Govern de l‟estat espanyol.
El Govern de l‟estat espanyol ha passat d‟aportar 150 milions d‟euros el 2010, a
aportar únicament 95 milions d‟euros per finançar el transport a Catalunya. Això ha
fet que la Generalitat de Catalunya, l‟Ajuntament de Barcelona i l‟àrea metropolitana
hagin hagut d‟augmentar les seves aportacions pel finançament, per sanejar el
deute acumulat del Govern de l‟estat espanyol amb Catalunya amb el transport
públic, que és de més de 546 milions d‟euros.
I és que avui novament els catalans i les catalanes estem pagant les conseqüències
d‟un Govern de l‟estat espanyol que discrimina els ciutadans de Catalunya, reduint
les seves aportacions econòmiques al transport públic, i un estat espanyol que no
aplica els mateixos criteris de finançament de càlcul a Madrid que a Barcelona.
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Nosaltres, a aquesta moció de Ciutadans, li trobem a faltar doncs un acord, un
acord que és reclamar al Govern de l‟estat espanyol que augmenti la seva aportació
al finançament del transport públic, de manera que permeti mantenir el compromís
polític, que les persones usuàries no hagin de fer front a més del 50 % del cost
d‟aquest servei. Perquè el Govern de l‟estat espanyol amb aquesta disminució
dràstica de les seves aportacions, el què vol fer és escanyar les seves aportacions
al transport públic del nostre país.
Per tant, està molt clar que si els senyors del Partit Popular paguessin el deute que
tenen amb el finançament del transport públic i tinguéssim el mateix finançament
que el 2010, possiblement no estaríem en aquesta situació de l‟augment de la
tarifació.
Tot i així, el nostre grup municipal doncs comparteix de que no s‟han d‟augmentar
els preus en el tema de la tarifació perquè és un posicionament que hem anat
mantenint des d‟aquest grup municipal d‟Esquerra Republicana en els darrers anys,
i per tant votarem segons els acords. El primer acord votarem a favor, el segon
també, el tercer abstenció, el quart votem a favor, el cinquè abstenció i el sisè
votem a favor també.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
A favor de tots els punts.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bona tarda. Votem en contra perquè no podem estar d‟acord amb l‟argumentació
de la part expositiva, ni amb la forma en que es plantegen els acords.
L‟argumentació obvia les aportacions i esforços dels darrers anys de les
administracions catalanes, les noves titulacions de tarifació social i la recuperació
d‟inversions.
Estem totalment a favor del transport públic, de la tarifació social i de la mobilitat
sostenible. L‟escenari de finançament del transport públic ve marcat actualment pel
fet de que l‟estat espanyol ha retallat a la meitat la seva aportació, ja que la llei de
finançament del transport públic que es va aprovar el juliol del 2015, encara no s‟ha
desplegat.
Des del nostre espai polític, hem demanat reiteradament aquest desplegament que
ha de permetre finançar el transport públic i sostenible gràcies als ingressos
derivats de mobilitats no sostenibles o d‟activitats que generin mobilitat. Així doncs,
per garantir el finançament del transport públic només hi ha dues opcions,
augmentar les aportacions de les administracions públiques o pujar les tarifes.
Del 2010 al 2016 l‟estat espanyol ha reduït la seva aportació un 46 %, essent
l‟administració que menys aporta ara mateix. En el mateix període l‟Ajuntament de
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Barcelona ha incrementat la seva aportació un 87 %, la Generalitat un 26 % i l‟AMB
prop del 22 %. Aquestes aportacions extres de les administracions catalanes han
permès, no només la congelació de tarifes, sinó ampliar la tarifació social amb
l‟extensió de la gratuïtat per a nens de 12 a 16 anys, o facilitar l‟accés a
bonificacions a persones en situació d‟atur.
Les administracions catalanes han fet un gran esforç pressupostari que no poden
continuar assumint en la seva totalitat, mentrestant l‟estat, que només ha aportat la
meitat del que havia d‟aportar, no té cap intenció d‟augmentar la seva partida
pressupostària. Tenint en compte això, no queda més remei que actualitzar entorn a
l‟IPC les tarifes que menys afecten els sectors vulnerables, desprès d‟aquests dos
anys de congelació.
És per això que el 26 de desembre el consell d‟administració de l‟ATM va establir
noves tarifes per a l‟Àrea de Barcelona pel 2018, incrementant un 2 % de mitjana
les tarifes. Els títols multiviatge, desprès de dos anys congelats, pateixen una
pujada propera a l‟IPC de l‟any 2017, però continuen congelats títols socials com la
T-Jove, la T-mes, bonificada per a gent en situació d‟atur i la T-Jove per a famílies
monoparentals i nombroses.
Unes pujades que ni s‟apropen a les que van patir la T-10 i la T-50 entre els anys
2011 i 2015, coincidint amb el govern d‟Artur Mas a la Generalitat. Els darrers dos
anys s‟han congelat i l‟increment del 2018 està molt ajustat a l‟IPC. Estem d‟acord
en que s‟ha de fer una revisió profunda del sistema tarifari que prioritzi els
abonaments dels usuaris habituals davant dels esporàdics, com són els títols
multiviatge, i per això és necessari que els títols més subvencionats siguin els
destinats als usuaris habituals del transport públic i es tingui en segon terme la
protecció als títols multiviatge com es fa a les principals ciutats europees.
En aquesta línea, a la tardor del 2018 entrarà en vigor la T-Mobilitat que permetrà
una reformulació del sistema de zones. Cal recordar que el consell d‟administració
del consorci de l‟ATM està presidit pel titular de la conselleria de territori i
sostenibilitat, que en aplicació de l‟article 155 està assumida pel secretari general
d‟infraestructures i mobilitat.
Fóra bo que Ciutadans, donat el seu suport al 155 i amb la seva influència en el
Govern de l‟estat, reclami al PP que augmenti la seva aportació i que desenvolupi la
llei del finançament del transport públic a escala estatal. Estan vostès exigint
responsabilitats a les administracions que més defensen el transport públic i
sostenible mentre li treuen la responsabilitat als causants de la situació actual.
Si realment volen assolir els objectius que indiquen en aquesta moció, i tant
defensen el transport públic i la mobilitat sostenible, fóra bo que centressin els seus
esforços en el PP, que és qui està incomplint els seus compromisos, i que votin a
favor de la unió del tramvia per la Diagonal a Barcelona i que pressionin al Govern
del PP en aquest sentit. Moltes gràcies.
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SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bien. Gracias Sra. Alcaldesa. Hombre, decirle que se ha equivocado a medias.
Algunas cosas diremos que sí y otras que no.
Evidentemente estamos en contra de una subida del transporte público, lo decimos
alto y claro. El grupo socialista está en contra de la subida del transporte público
pero esa no es la ecuación directa, aquí hay una serie de variables que están
jugando entre ellas. Se ha dicho por parte de los grupos, el mal financiamiento que
viene padeciendo el transporte público del área metropolitana de Barcelona desde
el año 2010, en el cual las aportaciones del Estado, como bien han relatado
ustedes, se han ido reduciendo.
La tarifación social ha ido aumentando, el 25 % de los títulos de transporte están
tarifados socialmente. En esta última revisión, por ejemplo, tenemos que la tarifa
para las personas paradas y para los jóvenes que estén parados, evidentemente,
es de 9 € y algo, lo tengo por aquí, pero bueno ahora se lo diré, 9,95 si no me
equivoco, para las seis zonas. Por tanto, es un precio absolutamente tarifado.
Hay un elemento que se ha de considerar, que es el elemento inversiones en este
momento, no solo en las cuestiones de infraestructura viaria, sino también de
vehículos que el área metropolitana de Barcelona y la autoridad del transporte
metropolitano están en este momento desarrollando. Se van a comprar más de 75
vehículos y 30 vehículos de transporte ferroviario, con lo cual estamos ante una
inversión bastante alta que justificaría más que sobradamente que el Estado
también participara en esta inversión. Creemos que eso va a ser así, creemos que
va a haber un acuerdo y que finalmente podrá ser posible, pero decir que el 56 %
de aumento en inversiones constantes por parte de la autoridad del transporte
metropolitano si no justifican el aumento del 2 %, por lo menos lo hacen como
mínimo muy suave, que es el IPC.
Decirle, por otro lado, se ha comentado por parte de la Sra. Ana González, la
entrada en vigor de la T-Mobilitat. La T-Mobilitat hará que el sistema tarifario sea en
función del uso, con lo cual hará verdaderamente progresivos los títulos de
transporte. Quien más use el transporte público será quien más se beneficie, que es
lo lógico. Por tanto, aquellas personas que tienen mucha necesidad de transporte
público, les saldrá muchísimo más barato.
La T-10 que sería un ejemplo de uno de los puntos que nos han puesto ustedes
aquí, es una tarjeta que en este momento a quien está beneficiando es al turismo
básicamente que viene del resto de Europa. Si ustedes miran el resto de capitales
europeas, Berlín, Paris, Londres, las tarjetas estas sometidas a un fuerte
incremento por parte de esos gobiernos porqué no son de la población habitual que
vive en las áreas metropolitanas. Por tanto, la T-10 sería de aquellos títulos a
subvencionar menos.
Por tanto, los acuerdos que usted nos propone, el primero y el segundo se lo
votaremos a favor, repito, el grupo socialista está en contra de esa subida, pero el
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resto de puntos que son derivadas de la propia subida, le votaremos en contra. El
punto número 6, pues nos parece correcto que traslademos a las administraciones
lo que creemos que es conveniente trasladarlo.
De todas maneras, y para finalizar, le diría que los 5 últimos años el gobierno
metropolitano y el gobierno de la ATM han bajado los títulos cuando no, los han
mantenido en precio. Por tanto se ha hecho un esfuerzo inmenso por parte de la
autoridad del transporte metropolitano.
Lo dejaría aquí, si hay…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, ustedes saben que yo soy amigo a veces de hacer refraneros que vienen al
pelo, y esto lo van a entender. Dice: “entre todos la mataron y ella sola se murió.”
Al final, lo que ven los ciudadanos es que aquí los partidos se pasan la pelota los
unos a los otros, tú tienes la culpa y tú más, por qué yo para acá, por qué tú para
acá, por qué si el gobierno central, por qué si la Unión Europea. Y es cierto que
todas las administraciones tienen que colaborar pero yo lo he dicho en mi
exposición, he dicho que seguramente el gobierno central tenía que hacer un
esfuerzo más grande, se tenía que atender cosas, no solamente en Cataluña, sino
en el resto de España, porqué ahí tiene, bueno pues, los recursos no son grandes y
obviamente pues hay problemas. Pero en cualquier caso también he hablado de la
Unión Europea, de la Comunidad Económica Europea, porqué está intentando
hacer directrices donde se reduzca la emisión de efectos contaminantes a la
atmósfera y demás.
Pero mire, es que yo lo que criticaba es como a ver si no somos capaces de
detectar cuando hay problemas en las inversiones por parte del estado central, y
del uno y del otro, y en cambio sí lanzamos adelante los proyectos de vamos a
bajar, vamos a subir, o sea en definitiva engañar porqué sabes que cuando llegas a
lo mejor no lo puedes hacer pero ya lo tiras, ya te haces la foto con eso, que es lo
que a mí me molesta mucho, que en política se haga esto porqué al final
desencanta a la gente porqué no se puede cumplir y ellos ya lo tienen interiorizado.
A partir de aquí, hay otra cuestión que me gustaría decir, se hacen comparaciones
con el resto de países que tienen el transporte público más barato, pero no se
hacen comparaciones con lo que ganan, ¿verdad? Porqué el poder adquisitivo de
esos países es como cuatro veces más alto, que muchos chicos de aquí cobran
500, 600, 700 € con trabajo precario, y otras familias. Por lo tanto, cuando se
compara los criterios tiene que ser para todo igual, no para lo que conviene.
Bueno, yo de verdad que lamento que el Partido Socialista, pues hombre, pues diga
una cosa en un lado y otra en otro, porqué está bien claro lo que dice el Sr.
Collboni. No sé si lo hace por qué está un poco no sé, como aquel que pierde la
novia, o que lo abandonan, se divorcian dice, oye ya te puedes ir que no te
queremos en el gobierno pero cuando estaba en el gobierno decía lo mismo, se va
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y dice, el PSC pedirá las cuentas a Colau de la subida de los precios de la T-10. La
subida de la T-10, dice Collboni, castiga duramente a los trabajadores y a las clases
más desfavorecidas, y eso es cierto.
¿Quiere decir eso que tenemos que buscar para quitarnos nuestras
responsabilidades en afrontar la crítica y el decir lo que se está diciendo que es
verdad para buscar subterfugios, que si fulano que si mengano? No, hombre no. Lo
que decía, entre todos la mataron y ella sola se murió. Por eso hemos perdido el
crédito en la política, por parte de los ciudadanos. Por eso cuando nos acercamos a
explicarles algo, no nos escuchan porqué los engañamos permanentemente, y a
eso hacía yo alusión.
La cuestión está como está y la verdad verdadera, por decirlo de alguna manera, es
que se les ha subido el transporte público a los ciudadanos, y que al final nos
peleamos para ver quién tiene la culpa eximiéndonos cada uno de la
responsabilidad que tenemos como gobernantes, de dar respuesta a las situaciones
que tenemos, y aquí la respuesta ha sido subir y meterle la mano a las clases más
desfavorecidas. Y eso lo ha hecho quién lo ha hecho y podrá reclamar.
Mire, yo estoy en la AMB, estoy precisamente en la comisión de movilidad y
transporte y conozco las políticas, y hemos propuesto cosas y el gobierno, que ya
sabemos quién es, que forman parte también los señores del Partido Socialista,
junto con los demás, todo el mundo lo sabe, con los que hoy están gobernando en
Catalunya, o gobernaban, ya veremos si vuelven a gobernar tal como está la cosa.
Estamos ahí en un tema que a ver si salimos pronto y ponemos el país este en
marcha que falta le hace. Pues esos son los que han hecho estas políticas, son
ellos. No podemos trasladarle toda la culpa a otras administraciones que alguna
culpa tendrán y que yo también lo he dicho aquí.
Al final lo que queda en la ciudadanía es que los han vuelto a engañar y ahí nos
metemos todos, pero fundamentalmente los que tienen responsabilidad de gobierno
porqué poco se le podrá decir a Ciudadanos, hombre si no ha gobernado.
Esperemos un poquito para criticar cuando gobernemos lo que hagamos mal, no
critiquéis antes. No es verdad que Ciudadanos esté en contra de eso porqué lo ha
manifestado en cuanto que se apoyen esas políticas de inversiones en Cataluña
para el transporte público, lo he dicho mil veces. Y se ha enfrentado con el PP y se
seguirá enfrentando cuando no ponga la proa en esa dirección.
Sabemos que es difícil gobernar, pero lo que es fácil es engañar y eso lo ven cada
día nuestros ciudadanos y hay que evitarlo. Lo digo otra vez y lo he dicho en este
Pleno varias veces, hay que recuperar la confianza de los ciudadanos en la política
porqué hace falta la política. Tenemos que devolverle a la política el esplendor que
puede tener la política, que es el bien común, trabajar para el bien común. Y no
para engañar, y no para presentar programas que luego no pensamos cumplir y
sabemos que no los vamos a cumplir porqué ya sabemos que vamos a tener
problemas. Eso lo sabía Ada Colau lo que iba a pasar. Dijo que no, que no lo haría.
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SRA. ALCALDESSA
Gracias, Sr. García.
Hi ha cap… no hi ha més intervencions? Doncs Sra. Secretària quedarien aprovats
el punt primer, segon i sisè, i quedarien rebutjats el tercer, quart i cinquè. Doncs
quedaria així la moció.
Passem a la moció d‟Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida AlternativaPirates.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 11, adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 11.- DE REBUIG A L'AUGMENT DE LES TARIFES DEL TRANSPORT
PÚBLIC A LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.
Atès que el sistema integrat de transport públic a la Regió Metropolitana de
Barcelona està gestionat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un consorci
inaugurat l‟any 1997 i del que en formen part la Generalitat de Catalunya amb una
participació del 51%, l‟Ajuntament de Barcelona amb una participació del 25% i
l‟Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb una participació del 24%, que es qui
s'encarrega de garantir el finançament del sistema, conveniant les aportacions
públiques i decidint les tarifes de preus.
Atès que l'Estat va transferir les competències del transport metropolità fa molts
anys i poc a poc ha anat reduint les seves aportacions en més d'un 45%. Els
contracte-programa en realitat no són consensuats entre les administracions; ja que
l'Estat fixa la seva aportació de forma unilateral.
Atès que els mecanismes de finançament del transport públic divergeixen molt entre
els municipis segons població; més o menys de 50000 habitants, i segons si estan
consorciats o mancomunats, ja sigui a l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( antiga
EMT, corresponent als 18 municipis de la zona 1 de l'ATM ) o a l'Agrupació de
Municipis amb Transport Urbà ( AMTU, Associació voluntària de municipis amb
transport urbà de la corona 2 a 6 de l'ATM), provocant greuges comparatius entre
els municipis.
Atès que els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ( mancomunitat de
municipis de la primera corona ) disposa d'una font de finançament del transport
públic molt particular, el Tribut Metropolità ( abans Tribut de Mobilitat ). Un impost
articulat com a recàrrec de l'IBI calculat en base al valor cadastral de l'habitatge o
de l'espai d'activitat econòmica. Aquest tribut aporta de mitjana una aportació anual
de 40 euros per habitatge i de 35 euros per local no residencial.
Atès que d‟altra banda, a la vista que les despeses d‟explotació del transport públic
metropolità augmentaran notablement, es fa imprescindible que la Generalitat de
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Catalunya impulsi l‟estudi i creació de nous recursos financers, en el marc de la Llei
21/2015, de 29 de juliol, de Finançament del transport públic de Catalunya.
Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità ha pres
com a solució del desequilibri traslladar la pressió sobre les tarifes dels preus del
transport, augmentant el seu cost per a l‟usuari, dificultant l‟accessibilitat al transport
públic dels treballadors i les treballadores i dificultant la mobilitat de la ciutadania en
els seus desplaçaments quotidians cap a la feina o els centres d‟estudi.
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a
garantir el dret a la mobilitat dels treballadors i les treballadores, especialment
d'aquelles que estan a l'atur, i en general de veïns i veïnes sabent que els
transports públics són, a més, un dels principals elements vertebradors del territori. I
atès que unes tarifes a preus més reduïts han estat llargament reivindicades pels
sindicats i les associacions d'usuaris.
Atès que, com recull el Preàmbul de la Llei 21/2015, de 29 de juliol: La mobilitat de
les persones és un dret social que cal garantir i preservar a partir d‟un finançament
suficient i solidari. Així, el transport públic és un pilar bàsic de l'Estat del Benestar,
juntament amb l'habitatge, la sanitat i l'educació. Ho és pel fet que és l'eina que
dóna accés tant al dret d'habitatge, sanitat i educació com a les oportunitats
laborals i d'oci que es generen arreu del territori, sense exclusió del 50% de la
població catalana que no té permís de conduir.
Atès que el preu de serveis bàsics com la llum, l'aigua o el transport no han parat
de pujar, no és comprensible socialment apujar les tarifes, sinó plantejar-se un nou
model tarifari en base a les necessitats de les persones. L'any 2018 moltes
d'aquestes hauran de destinar una major part del pressupost familiar per finançar la
necessitat d'utilitzar els transports públics en els seus desplaçaments habituals.
Atès que l'Autoritat Metropolitana del Transport ( ATM ) de l‟àrea de Barcelona a
instàncies del seu Consell d‟Administració, va crear la Taula Social del Transport
Públic. Organisme on s'ha d'activar el consens sobre les polítiques públiques que
les administracions consorciades en l‟ATM de l‟àrea de Barcelona i amb la
participació de la resta d‟autoritats territorials de la mobilitat de Catalunya, i dels
moviments socials implicats en la lluita contra l‟augment de les tarifes i per la
promoció del transport públic, portin a terme per a la millora del servei de transport
públic, per a la revisió de les tarifes de transport públic, de manera que siguin més
ajustades i assequibles, i per a l‟assoliment d‟un nou sistema de finançament, i fer
les gestions necessàries perquè aquesta participació es materialitzi amb un diàleg
continuat tant amb la direcció de l‟ATM de l‟àrea de Barcelona com amb els
representants de les administracions en el Consell d‟Administració.
Atès que segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els
poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades
en criteris de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i la millora
de la mobilitat”.
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Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció 89/X, sobre
l‟increment de les tarifes del transport metropolità i el finançament del transport
públic; en la que el partit proposant va destacar i el Ple va recolzar, que: “és
essencial que arribi a la ciutadania que aquest Parlament es fa ressò de les
inquietuds de les plataformes ciutadans, quan aprovarà que es reconsideri a la
baixa les tarifes del transport públic per a l’any 2014, aplicant als títols de més
utilització, en especial la T-10, la rebaixa que es consensuï en aquesta Taula Social
del Transport, perquè es correspongui més a les variacions del cost de la vida i a
les condicions salarials en l’any anterior i que s’apliquin ja… Que es millorin les
bonificacions i la facilitat de l’accés per a les persones en atur amb llarga durada,
que també és una cosa plenament coherent amb el que estem tractant en el debat
de la pobresa. Considerem també molt important les recomanacions que es fan
sobre un tema que està damunt de la taula, que és la modificació dels títols de
transport i el fet que puguem anar ben aviat, a través del que s’ha vingut a dir Tmobilitat, amb un títol que sigui de gestió pública, que es plantegi a la llarga com un
únic títol per a tot Catalunya integrat i homogeneïtzat i que permeti, doncs, en
definitiva, un sistema de tractament de la informació que permeti l’accés en tots els
àmbits del territori” (Salvador Milà, Grup ICV-EU. Diari de sessions del Parlament
de Catalunya de 13/3/2014).
Atès que l‟increment del preu del transport a Barcelona, la seva Àrea Metropolitana i
els municipis gestionats per l'Autoritat del Transport Metropolità, no fomenta la
utilització del transport públic, així com tampoc la millora de la mobilitat, ja que amb
els preus actuals els poders públics estan fomentant de forma indirecta l‟ utilització
dels mitjans de transport privats.
Atès que la Generalitat, l‟Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els municipis de
Barcelona, l‟Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Esplugues de Llobregat i
Cornellà de Llobregat han acordat l‟any 2017 una nova estratègia mediambiental
amb la finalitat de reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en el termini de
15 anys i es comprometien a informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat
de modificar els hàbits de mobilitat per a la disminució de les emissions i la millora
la qualitat de l‟aire, amb l‟objectiu de preservar la salut de les persones i el medi
mentre establien restriccions de trànsit als vehicles més contaminants dins l‟àmbit
de les Rondes de Barcelona en casos d‟episodi de contaminació i a partir del 2020
s‟hi vetarà a aquests vehicles la circulació permanentment.
Atès que aquestes administracions es van comprometre per incentivar la
modificació dels hàbits de mobilitat a crear una Targeta verda metropolitana que
doni dret a 3 anys de transport públic gratuït per a tots els serveis de transport de
l‟ATM perquè se‟n beneficiïn aquelles persones de l'AMB que desballestin un
vehicle dièsel fabricats abans de 2005, o benzina fabricats abans de 1996 i que no
adquireixin cap vehicle nou durant la vigència de tres anys de la Targeta Verda.
Vistes la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat i la Llei 21/2015, de 29 de juliol,
de Finançament del transport públic de Catalunya.
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Per tot allò, és per el que el Grup Municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía,
proposa al Ple del Ajuntament de l'Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat APROVAT l’acord PRIMER amb 23 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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 3 vots en contra dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez, assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
PRIMER. Manifestar el profund desacord i rebuig per l‟increment de les
tarifes del transport metropolità per l‟any 2018 que ha aprovat el Consell
d‟Administració de l‟Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
b) Ha estat APROVAT l’acord SEGON amb 23 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier
Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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 3 vots en contra dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez, assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
SEGON: Instar al Govern d‟Espanya, al Govern de la Generalitat i al Govern
Metropolità a incloure la tarificació del transport públic metropolità com una
eina bàsica en la disminució de les emissions i la millora la qualitat de l‟aire
per incentivar l‟ús del transport públic.
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c) Ha estat REBUTJAT l’acord TERCER amb 16 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez 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 CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i
amb 2 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz, assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
TERCER: Reclamar a l'ATM que congeli les tarifes de transport per l'any
2018 i demanar a l'ATM un replantejament de l'actual model tarifari.
d) Ha estat REBUTJAT l’acord QUART 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’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro i amb 10 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco.
Javier Martín Hermosín; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez, assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
QUART: Proposar a l‟ATM millorar i, en el seu cas, ampliar els títols de
transport de caràcter social, de forma que les persones aturades que
busquen treball; els joves i estudiants; els pensionistes i les persones amb
discapacitat, disposin de títols específics a preus més reduïts, per evitar els
riscos d‟exclusió social en els sistemes de transport públic de Catalunya.
Així com un tracte preferent tan per a les persones que es desplacen
diàriament per causes de mobilitat obligada com per a col·lectius amb
especials dificultats econòmiques que no es vegin acollits per les actuals
tarifes socials.
e) Ha estat REBUTJAT l’acord CINQUÈ amb 16 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
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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 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 CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i
amb 2 vots d’abstenció dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz, assistents presents en el moment de la
votació i que literalment diu:
CINQUÈ: Demanar a l'ATM que apliqui als títols de més utilització,
especialment la targeta T-10, la rebaixa que es consensuï amb la Taula
Social del Transport Públic, per tal que es corresponguin més amb la
variació del cost de la vida, de les condicions salarials de l‟any anterior i que
incentivi l‟ús del transport públic.
f) Ha estat APROVAT l’acord SISÈ amb 21 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants
d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i amb 5 vots en contra dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro,
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SISÈ: Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, als grups parlamentaris, a la Generalitat de Catalunya, a
l'Administració General de l'Estat, a l'Associació per la promoció del
Transport Públic, a la CONFAVC i a la plataforma Stop Pujades Transport.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que el sistema integrat de transport públic a la Regió Metropolitana de
Barcelona està gestionat per l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), un consorci
inaugurat l‟any 1997 i del que en formen part la Generalitat de Catalunya amb una
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participació del 51%, l‟Ajuntament de Barcelona amb una participació del 25% i
l‟Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) amb una participació del 24%, que es qui
s'encarrega de garantir el finançament del sistema, conveniant les aportacions
públiques i decidint les tarifes de preus.
Atès que l'Estat va transferir les competències del transport metropolità fa molts
anys i poc a poc ha anat reduint les seves aportacions en més d'un 45%. Els
contracte-programa en realitat no són consensuats entre les administracions; ja que
l'Estat fixa la seva aportació de forma unilateral.
Atès que els mecanismes de finançament del transport públic divergeixen molt entre
els municipis segons població; més o menys de 50000 habitants, i segons si estan
consorciats o mancomunats, ja sigui a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (antiga
EMT, corresponent als 18 municipis de la zona 1 de l'ATM) o a l'Agrupació de
Municipis amb Transport Urbà (AMTU, Associació voluntària de municipis amb
transport urbà de la corona 2 a 6 de l'ATM), provocant greuges comparatius entre
els municipis.
Atès que els municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (mancomunitat de
municipis de la primera corona) disposa d'una font de finançament del transport
públic molt particular, el Tribut Metropolità (abans Tribut de Mobilitat). Un impost
articulat com a recàrrec de l'IBI calculat en base al valor cadastral de l'habitatge o
de l'espai d'activitat econòmica. Aquest tribut aporta de mitjana una aportació anual
de 40 euros per habitatge i de 35 euros per local no residencial.
Atès que d‟altra banda, a la vista que les despeses d‟explotació del transport públic
metropolità augmentaran notablement, es fa imprescindible que la Generalitat de
Catalunya impulsi l‟estudi i creació de nous recursos financers, en el marc de la Llei
21/2015, de 29 de juliol, de Finançament del transport públic de Catalunya.
Atès que el Consell d'Administració de l'Autoritat del Transport Metropolità ha pres
com a solució del desequilibri traslladar la pressió sobre les tarifes dels preus del
transport, augmentant el seu cost per a l‟usuari, dificultant l‟accessibilitat al transport
públic dels treballadors i les treballadores i dificultant la mobilitat de la ciutadania en
els seus desplaçaments quotidians cap a la feina o els centres d‟estudi.
Atès que en aquestes circumstàncies el transport públic és fonamental per a
garantir el dret a la mobilitat dels treballadors i les treballadores, especialment
d'aquelles que estan a l'atur, i en general de veïns i veïnes sabent que els
transports públics són, a més, un dels principals elements vertebradors del territori. I
atès que unes tarifes a preus més reduïts han estat llargament reivindicades pels
sindicats i les associacions d'usuaris.
Atès que, com recull el Preàmbul de la Llei 21/2015, de 29 de juliol: La mobilitat de
les persones és un dret social que cal garantir i preservar a partir d‟un finançament
suficient i solidari. Així, el transport públic és un pilar bàsic de l'Estat del Benestar,
juntament amb l'habitatge, la sanitat i l'educació. Ho és pel fet que és l'eina que
dóna accés tant al dret d'habitatge, sanitat i educació com a les oportunitats
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laborals i d'oci que es generen arreu del territori, sense exclusió del 50% de la
població catalana que no té permís de conduir.
Atès que el preu de serveis bàsics com la llum, l'aigua o el transport no han parat
de pujar, no és comprensible socialment apujar les tarifes, sinó plantejar-se un nou
model tarifari en base a les necessitats de les persones. L'any 2018 moltes
d'aquestes hauran de destinar una major part del pressupost familiar per finançar la
necessitat d'utilitzar els transports públics en els seus desplaçaments habituals.
Atès que l'Autoritat Metropolitana del Transport (ATM) de l‟àrea de Barcelona a
instàncies del seu Consell d‟Administració, va crear la Taula Social del Transport
Públic. Organisme on s'ha d'activar el consens sobre les polítiques públiques que
les administracions consorciades en l‟ATM de l‟àrea de Barcelona i amb la
participació de la resta d‟autoritats territorials de la mobilitat de Catalunya, i dels
moviments socials implicats en la lluita contra l‟augment de les tarifes i per la
promoció del transport públic, portin a terme per a la millora del servei de transport
públic, per a la revisió de les tarifes de transport públic, de manera que siguin més
ajustades i assequibles, i per a l‟assoliment d‟un nou sistema de finançament, i fer
les gestions necessàries perquè aquesta participació es materialitzi amb un diàleg
continuat tant amb la direcció de l‟ATM de l‟àrea de Barcelona com amb els
representants de les administracions en el Consell d‟Administració.
Atès que segons l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, en el seu article 48 "els
poders públics han de promoure polítiques de transport i de comunicació basades
en criteris de sostenibilitat que fomentin la utilització del transport públic i la millora
de la mobilitat”.
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar per unanimitat la moció 89/X, sobre
l‟increment de les tarifes del transport metropolità i el finançament del transport
públic; en la que el partit proposant va destacar i el Ple va recolzar, que: “és
essencial que arribi a la ciutadania que aquest Parlament es fa ressò de les
inquietuds de les plataformes ciutadans, quan aprovarà que es reconsideri a la
baixa les tarifes del transport públic per a l’any 2014, aplicant als títols de més
utilització, en especial la T-10, la rebaixa que es consensuï en aquesta Taula Social
del Transport, perquè es correspongui més a les variacions del cost de la vida i a
les condicions salarials en l’any anterior i que s’apliquin ja. Que es millorin les
bonificacions i la facilitat de l’accés per a les persones en atur amb llarga durada,
que també és una cosa plenament coherent amb el que estem tractant en el debat
de la pobresa. Considerem també molt important les recomanacions que es fan
sobre un tema que està damunt de la taula, que és la modificació dels títols de
transport i el fet que puguem anar ben aviat, a través del que s’ha vingut a dir Tmobilitat, amb un títol que sigui de gestió pública, que es plantegi a la llarga com un
únic títol per a tot Catalunya integrat i homogeneïtzat i que permeti, doncs, en
definitiva, un sistema de tractament de la informació que permeti l’accés en tots els
àmbits del territori” (Salvador Milà, Grup ICV-EU. Diari de sessions del Parlament
de Catalunya de 13/3/2014).
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Atès que l‟increment del preu del transport a Barcelona, la seva Àrea Metropolitana i
els municipis gestionats per l'Autoritat del Transport Metropolità, no fomenta la
utilització del transport públic, així com tampoc la millora de la mobilitat, ja que amb
els preus actuals els poders públics estan fomentant de forma indirecta l‟utilització
dels mitjans de transport privats.
Atès que la Generalitat, l‟Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els municipis de
Barcelona, l‟Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Esplugues de Llobregat i
Cornellà de Llobregat han acordat l‟any 2017 una nova estratègia mediambiental
amb la finalitat de reduir un 30% les emissions vinculades al trànsit en el termini de
15 anys i es comprometien a informar i sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat
de modificar els hàbits de mobilitat per a la disminució de les emissions i la millora
la qualitat de l‟aire, amb l‟objectiu de preservar la salut de les persones i el medi
mentre establien restriccions de trànsit als vehicles més contaminants dins l‟àmbit
de les Rondes de Barcelona en casos d‟episodi de contaminació i a partir del 2020
s‟hi vetarà a aquests vehicles la circulació permanentment.
Atès que aquestes administracions es van comprometre per incentivar la
modificació dels hàbits de mobilitat a crear una Targeta verda metropolitana que
doni dret a 3 anys de transport públic gratuït per a tots els serveis de transport de
l‟ATM perquè se‟n beneficiïn aquelles persones de l'AMB que desballestin un
vehicle dièsel fabricats abans de 2005, o benzina fabricats abans de 1996 i que no
adquireixin cap vehicle nou durant la vigència de tres anys de la Targeta Verda.
Vistes la Llei 9/2003, del 13 de juny, de la mobilitat i la Llei 21/2015, de 29 de juliol,
de Finançament del transport públic de Catalunya.
Per tot allò, és per el que el Grup Municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía,
proposa al Ple del Ajuntament de l'Hospitalet l‟adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER. Manifestar el profund desacord i rebuig per l‟increment de les tarifes del
transport metropolità per l‟any 2018 que ha aprovat el Consell d‟Administració de
l‟Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
SEGON: Instar al Govern d‟Espanya, al Govern de la Generalitat i al Govern
Metropolità a incloure la tarificació del transport públic metropolità com una eina
bàsica en la disminució de les emissions i la millora la qualitat de l‟aire per
incentivar l‟ús del transport públic.
TERCER: Traslladar aquests acords a l'ATM, a l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
als grups parlamentaris, a la Generalitat de Catalunya, a l'Administració General de
l'Estat, a l'Associació per la promoció del Transport Públic, a la CONFAVC i a la
plataforma Stop Pujades Transport.
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES
En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal d'Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 12 i 13, es
produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Iván Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies. Efectivament recollim les aportacions que fonamenten millor la moció.
Semblen molt interessants i ben argumentades i reforcen l‟aspecte jurídic sobre
l‟obligació del tenidor de mantenir el que és de tots i de totes, la història i el
patrimoni cultural. Bé, m‟estendré una mica, llegiré la moció ja que tenim una mica
de temps però tractaré de ser breu.
Com dèiem, el patrimoni constitueix un bé comú heretat i la nostra societat té el dret
a gaudir-ho, conservar-ho i transmetre-ho a les generacions futures. La protecció i
cura del patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, natural i immaterial és l‟exercici
responsable d‟una comunitat per tal de conservar i potenciar, activament, el conjunt
d‟aquests béns, produïts per ella mateixa en temps passats, amb finalitat
d‟incorporar-los al seu actiu en tant que objectes de gaudi, testimoni de la seva
història i de les seves capacitats creatives, i mantenir-los en condicions de ser
transmesos a generacions successives.
El valor artístic, cultural i històric dels edificis i obres patrimonials rau
substancialment en la seva integritat i el patrimoni arquitectònic és susceptible
d‟ésser modificat, alterat i/o abandonat fins a la ruïna per part de la propietat.
També és habitual que l‟abandó i la destrucció del patrimoni augmenti les
expectatives i el valor del terreny on l‟obra està assentada de cara a un
desenvolupament urbanístic intensiu.
En tot cas l‟Ajuntament de L‟Hospitalet ha de vetllar per la conservació del Patrimoni
històric de la ciutat.
La disciplina urbanística és el conjunt de mesures, tècniques i facultats que les
normes atribueixen a les administracions públiques amb competències
urbanístiques, amb la finalitat de garantir el compliment de la legalitat urbanística,
amb caràcter previ als processos d'urbanització i edificació i usos del sòl, i en els
casos que aquests processos i usos suposin transgressió de la legalitat urbanística,
els mecanismes canalitzats a la seva restauració i punició. El terme disciplina té en
el Dret Urbanístic una significació àmplia, comprensiva d'un conjunt de mecanismes
i tècniques que disposa l'Administració per garantir el compliment de la legalitat
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urbanística. Per tant, pot dir-se convencionalment que les tres grans branques en
què s'estructura el Dret Urbanístic són: el planejament, la gestió o execució i la
disciplina; componen i queda reflectit al text refós de la llei d‟urbanisme i al
reglament de la llei d‟urbanisme de Catalunya.
El text refós de la llei d‟urbanisme específica a l‟article 206, apartat D que és una
infracció greu: “l’incompliment del deure de conservació de terrenys, urbanitzacions,
edificacions, rètols i instal·lacions en general, en condicions de seguretat”.
El text refós de la llei d‟urbanisme especifica a l‟article 214, punt primer que: “els
òrgans locals competents per a resoldre els procediments sancionadors, sens
perjudici del que estableixen els apartats 2 i 3, són els següents: a) L’alcalde o
alcaldessa, en el cas d’infraccions lleus i greus. b) El Ple de l’Ajuntament, en el cas
d’infraccions molt greus.”
La Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català diu literalment a
l‟article 12 sobre la Catalogació de béns immobles: “La catalogació de béns
immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a béns culturals d'interès local. La
competència per a la declaració de béns culturals d'interès local correspon al Ple de
l'Ajuntament, en els municipis de més de cinc mil habitants, i al Ple del consell
comarcal, en els municipis de fins a cinc mil habitants. L'acord de declaració d'un bé
cultural d'interès local ha d'ésser comunicat al Departament de Cultura, perquè en
faci la inscripció en el Catàleg del Patrimoni Cultural Català.”
Aquesta mateixa llei, la 9/1993, indica en un altre article: “Tots els béns integrants
del patrimoni cultural català han d'ésser conservats per llurs propietaris, titulars
d'altres drets reals i posseïdors. Es poden establir per reglament procediments per
a l'esporgada i l'eliminació de determinades classes de béns, si no han estat
declarats d'interès nacional ni han estat catalogats. Les persones referides en
l'apartat 1 han de facilitar informació sobre l'estat dels béns i sobre llur utilització, si
els ho demana l'Administració.”
Aquesta llei en un altre article afirma, sobre l‟execució del deure de conservació:
“En cas d'incompliment del deure de conservació de béns culturals d'interès
nacional o de béns mobles catalogats, el Departament de Cultura pot ordenar als
propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors dels dits béns l'execució de les
obres o la realització de les actuacions que siguin necessàries per preservar-los,
conservar-los i mantenir-los. Aquestes mesures poden ésser adoptades també pels
ajuntaments, si es refereixen a béns immobles catalogats. L'Administració no pot
ordenar l'execució d'obres o d'actuacions per un import superior al 50% del valor del
bé, fixat pel Departament de Cultura o per l'ajuntament. Si els que hi són obligats no
executen les actuacions a què fa referència l'apartat 1, el Departament de Cultura o
l'ajuntament corresponent poden fer-ne l'execució subsidiària, a càrrec dels
obligats. En cas de perill imminent per a l'immoble, l'administració competent pot
executar aquestes obres imprescindibles. També el Departament de Cultura pot
concedir, per a la realització de les obres de conservació dels béns culturals
d'interès nacional, un ajut amb caràcter de bestreta reintegrable. Són causa
d'interès social, a efectes d'expropiació, l'incompliment dels deures de conservació,
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preservació, manteniment i protecció establerts per aquesta Llei i la situació de perill
o ruïna imminent d'un immoble d'interès nacional. Són competents per procedir a
aquesta expropiació l'Administració de la Generalitat, consells comarcals i els propis
ajuntaments.”
En un altre article recomana, bé apunta: “les infraccions administratives en
patrimoni cultural són sancionades, si els danys causats al patrimoni cultural poden
ésser valorats econòmicament, amb una multa d'entre una i quatre vegades el valor
dels danys causats” i altrament per a les infraccions greus s‟aplicarà una multa
d'entre 6.000 i 210.000 euros, quantia de les sancions fixades per l'apartat 1 de la
llei, es gradua de conformitat amb la reincidència i el dany causat al patrimoni.
Igualment “pertoca als ajuntaments la competència per sancionar les infraccions a
què es refereixen altres articles, quant als béns culturals d’interès local, excepte en
els municipis de menys de cinc mil habitants, en què aquesta competència pertoca
als consells comarcals.”
A la nostra ciutat hi ha vigent un pla especial urbanístic de protecció del patrimoni
arquitectònic, el famós PEPPA, que contempla la protecció del patrimoni
arquitectònic de la ciutat i especifica els graus de protecció. Aquest pla especial és
d‟obligat compliment i estableix la protecció de les diferents edificacions, conforme
els seus valors i significació.
Igualment al nostre patrimoni destaca La Torre Gran, fitxa 99 del PEPPA amb
protecció nivell C), Cal Masover nou, fitxa 27 del PEPPA amb protecció nivell C) o
la Casa Pairal de Can Rigal, fitxa 13 del PEPPA amb protecció nivell C) que
pateixen des de fa molts anys un deteriorament per manca de manteniment i han
patit diversos actes vandàlics.
Per tot això, el nostre grup municipal planteja els següents acords:
Instar al govern municipal a posar en marxa totes les accions legals i sancions de
disciplina urbanística necessàries envers les propietats dels edificis protegits de la
Torre Gran, Cal Masover nou i Can Rigal per la manca de manteniment i l‟estat de
ruïna en que han deixat aquests edificis.
Instar al propietari o propietaris dels edificis protegits de la Torre Gran, Cal Masover
nou i Can Rigal a la cessió dels edificis a l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Tercer, instar al govern municipal a posar en marxa la realització dels estudis i
projectes definits al PEPPA i dotar de pressupost suficient al 2019 per garantir la
conservació dels edificis patrimonials de la Torre Gran, Cal Masover nou i Can
Rigal.
I darrer punt, donar trasllat d‟aquests acords a la conselleria de cultura de la
Generalitat, al Centre d‟Estudis de L‟Hospitalet, a la Federació d‟associacions de
Veïns de L‟Hospitalet, a l‟Associació de Veïns de Pubilla Cases, a l‟Associació de
Veïns de Bellvitge, a l‟Associació de Veïns independent de Bellvitge, a l‟Associació

…/…

116

de Veïns de Gran Via sud, així com al grup Perseu i a l‟Ateneu de Cultura popular
de l‟Hospitalet. 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)
Gracias alcaldesa. Bueno tras el simposio que nos ha ofrecido Iván Nieto sobre
derecho urbanístico y conservación de patrimonio, el cual se agradece porqué
además está bien que en esta casa de vez en cuando hagamos pedagogía de
estos temas para que todo el mundo pueda entenderlos, vamos un poquito a los
acuerdos y al tema.
Leyendo así por encima cualquiera diría que ustedes han aterrizado aquí y no han
formado jamás parte del gobierno de esta ciudad. Ustedes han pasado 16 años
gobernando aquí y no han hecho muchas de las cosas que aquí piden ahora o
exigen.
De todas formas era solo una valoración sobre esto y lo digo más que nada sobre
todo por el tema del segundo acuerdo, donde ustedes piden la cesión inmediata a
los propietarios de esos edificios.
Ustedes que han gobernado y que saben cómo funciona la administración pública,
saben que pedir la cesión inmediata al final no es más que un brindis al sol, es
como si vengo yo a pedirles a ustedes, cédanme ustedes sus propiedades que yo
les voy a dar un uso público. No, no funciona así y creo que, vamos, pedir esto más
que nada es que al final alguien se va a reír de nosotros como ayuntamiento.
Y más también cuando una de las propiedades de las tres que nombran, que es
Torre Gran, pertenece a otra entidad pública, que es l‟Agència Catalana del Agua.
La propiedad es de la Generalitat, con lo cual queda raro intentar expropiar a otro
ente público una propiedad. Sino que yo creo que al final se tiene que hacer y se
tiene que trabajar en el sentido en el que trabaja este gobierno, que es lo que
ustedes piden en el primer acuerdo, y ahí votaré a favor del primer acuerdo, en
contra del segundo y el tercero y a favor del cuarto, que son los traslados.
En contra del tercero ¿porqué? Porqué dotar a los presupuestos del 2019 de una
provisión para algo de lo cual no somos propietarios, pues tampoco tiene ningún
sentido. Primero deberemos ser propietarios o usufructuarios de esos
equipamientos y después podremos prever en los presupuestos lo necesario para
acomodarlos en todo caso.
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Pero bueno, a fin de cuentas compartimos la esencia y el fondo de la moción que
es la conservación del patrimonio. Yo creo que en ese sentido después también el
teniente de alcalde explicará lo que se está realizando desde el área, y pues lo
dicho, a favor del primer y cuarto acuerdo y en contra del segundo y el tercero.
Gracias.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. A favor del primer i del quart acord i en contra del dos i el tres. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, el Partit Demòcrata respecte al primer, que és instar al govern municipal a posar
en marxa les accions legals, evidentment entenem que això sempre ha de ser així, i
per tant hi votarem a favor.
En quant al segon acord, votarem en contra perquè, primera, vull dir, s‟haurien de
complir una sèrie de mesures per poder arribar a demanar aquesta cessió, en tant
en quant s‟haguessin acabat aquests procediments sancionadors i legals per arribar
a aquesta conclusió, i més tenint en compte que hi ha una cessió d‟una finca que
forma part del PDU, que en teoria nosaltres doncs subscrivim aquest PDU, per tant
aquesta finca acabaria sent municipal i per tant la conservació ja estaria garantida,
si no tinc mal entès, en la tramitació i execució d‟aquest PDU al recuperar les
finques amb bon ús al moment del lliurament a l‟Ajuntament de l‟Hospitalet, però
després l‟Ajuntament de l‟Hospitalet a partir d‟aquí fer-se càrrec d‟aquesta
conservació.
Per tant, és una paradoxa que estigui inclosa una de les finques en aquest acord.
En el segon acord votaríem en contra, en el tercer també hi votarem en contra i en
el quart hi votarem a favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, des del grup municipal d‟Esquerra Republicana de Catalunya votarem a favor
d‟aquesta moció, de tots els punts perquè compartim la mateixa preocupació que
Canviem en la defensa i la conservació del patrimoni de la nostra ciutat. Creiem que
la conservació, la dignificació i la rehabilitació del patrimoni de l‟Hospitalet, del
patrimoni històric, tan municipal com el que tenen altres propietats, és una
assignatura pendent d‟aquesta ciutat, tal com es va demostrar amb la votació en
contra el passat mes del carrer Xipreret, de la rehabilitació o del projecte concret
per rehabilitar aquest carrer històric.
Nosaltres, com aquesta moció, també hem presentat diverses mocions sobre la
masia de Can Rigal, a les quals demanàvem que s‟obrissin expedients
sancionadors en aquest sentit, i no tenim cap més tipus d‟informació. Han sigut
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mocions que vam presentar al 2015, al 2016, i no tenim constància, o així no s‟ha
pogut fer, possiblement avui el Sr. Pepe Castro ens dóna alguna sorpresa però no
hem tingut cap tipus de coneixement de que aquests expedients sancionadors
hagin tirat endavant, i ens agradaria saber que aquelles mocions que han estat
aprovades per aquest Plenari, quina aplicació concreta i com està aquesta
demanda de la ciutat, concretament la masia de Can Rigal, i si s‟ha obert aquest
expedient sancionador als actuals propietaris.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
Fem abstenció.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Buenas tardes. Nosotros estamos de acuerdo con el fondo de esta moción. El
Ayuntamiento ha de velar por la conservación del patrimonio arquitectónico de la
ciudad y no se está haciendo lo suficiente.
La ley 9/1993 de 30 de septiembre, del patrimonio cultural catalán, y no tanto la ley
de urbanismo, como planteaba inicialmente la moción, que sí que está bien con
esta modificación, establece muchas herramientas a los ayuntamientos para
preservar los bienes culturales de interés local.
Como Iván ha hecho la lectura completa de la moción, pues es un poco andar en lo
mismo. El artículo 67 de la ley de patrimonio cultural catalán establece que los
ayuntamientos pueden ordenar a los propietarios la ejecución de las obras o la
realización de las actuaciones que sean necesarias para preservarlos, conservarlos
y mantenerlos.
Concretamente en el punto 2 de este artículo se concreta que si los que están
obligados a ello, es decir, los propietarios no ejecutan las actuaciones a las que
hace referencia el apartado 1, sería el Ayuntamiento quién puede hacer la ejecución
subsidiaria de estas obras, a cargo de los obligados, incluso en caso de peligro
inminente para el inmueble, la administración competente puede ejecutar las obras
imprescindibles para salvaguardar el bien sin necesidad del requerimiento previo al
propietario. También hablaba un poco de las infracciones.
En resumen, también en lo que es la cultura se aprecia la ciudad de dos
velocidades de Nuria Marín, porqué el gobierno del PSC, al que tanto le gusta
presumir de defensor de la cultura y que para el distrito cultural no repara en gastos
y en atención, para lo que es la preservación del patrimonio cultural de la ciudad,
parece que no se muestra tanto interés. Nosotros creemos que la ley de patrimonio
cultural da las suficientes herramientas para preservar el patrimonio cultural de
l‟Hospitalet, solo hay que aplicar esta ley.
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Por eso no entendemos la necesidad de instar a la cesión inmediata de los
edificios. Un poco en la línea de lo que han dicho el resto de compañeros. Lo que
hay que instar es al gobierno municipal a cumplir la ley porqué sino pues si ve que
los propietarios no se encargan del mantenimiento de este patrimonio, pues
tenemos las herramientas de la ley para instar al propietario, y en caso de no
hacerlo incluso se podrían hacer estas actuaciones si hay, como hemos tenido
casos recientes, elementos peligrosos que hacen peligrar a los ciudadanos.
El tema de la cesión en todo caso sería voluntario y se negocia y ahí no estamos de
acuerdo porqué se plantearían en el marco de darle un uso público al edificio en
cuestión, y en esta moción no se está planteando esta posibilidad. Por tanto vamos
a votar a favor de toda la moción excepto en el punto segundo que votaremos en
contra. Gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies alcaldessa. Bé, el Sr. Nieto ens ha il·lustrat sobre la qüestió
procedimental de la llei de patrimoni cultural i també sobre la llei d‟urbanisme, i jo
els hi vinc a explicar senzillament el que estem fent en compliment de les mocions,
com ara demanava el Sr. García, i el què estem fent per convenciment, perquè ho
deia el Sr. García, la preocupació. Bé, la preocupació és compartida, jo crec, de tots
els grups.
La diferència entre preocupació i ocupació, és que nosaltres ens ocupem del
patrimoni i podríem fer una llarga llista, Sra. Esteban. Miri, des de l‟any 93, hem fet
la casa dels Cargols, Can Colom, Torre Barrina, l‟Harmonia, la Talaia, Casa
Espanya, Can Trinxet, hem rehabilitat tots els edificis de la Remunta, hem posat en
marxa un nou esplai que vostè hi era dissabte a la seva inauguració. S‟ha obert
l‟escola bressol i una llarga llista d‟actuacions sobre patrimoni, insuficients segur,
però jo crec que clarament demostren la voluntat del govern de tenir cura d‟aquest
patrimoni comú de tota la ciutat.
En qualsevol cas, anem als casos concrets de la Torre Gran, Cal Masover Nou i
Can Rigal. Anem a veure, Can Rigal i Cal Masover Nou són dos edificis que formen
part d‟uns sectors que estan en desenvolupament, per tant quan vostè, Sr. Nieto,
llegia aquí tots els procediments, aquí ha de tenir en compte que aquí hi ha dues
zones que coneixen molt bé, una és el PDU i l‟altra és el pla urbanístic de Can
Rigal, que estan en ple desenvolupament i això marca molt la dinàmica, tant del
procediment de sanció com del tema de les cessions a les quals em referiré
després.
Referent a la qüestió d‟incoar sancions, miri, a Can Rigal s‟han incoat sancions. És
propietat del Futbol Club Barcelona i s‟han realitzat moltes reunions amb aquesta
entitat, de la qual nosaltres pensem que té recursos suficients com per fer front a la
conservació d‟aquest edifici històric, i així ho venim fent en els darrers tres anys.
Després em referiré a una qüestió concreta sobre la cessió.
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En qualsevol cas, s‟han incoat aquests expedients de disciplina urbanística d‟ordre
de conservació i s‟han anat complint tant en la moció que presentava en el seu
moment el Partit Popular, recordo el Sr. Alonso que la va presentar, com la que va
presentar Esquerra Republicana, no solament de conservació de l‟edifici, sinó de
conservació de la finca, de manteniment del seu entorn. Per tant, aquests
expedients s‟han anat bellugant i des de l‟Ajuntament, des de l‟equip de govern s‟ha
anat demanant als propietaris que actuïn.
I en tot cas, sobre el tema de la Torre Gran, aquesta propietat, com ja ha dit abans
el meu company de govern, aquesta és una propietat de l‟Agència Catalana de
l‟Aigua, sobre la que podem incoar expedients sancionadors però no podem incoar
cap tipus d‟expedient expropiador perquè és una administració i per tant això
comporta una enorme dificultat. En tot cas, estem treballant sobre aquest expedient
també. Això pel que fa a la qüestió de posar accions legals i sancions.
Aquest primer punt el votarem a favor, i el segon i el tercer el votarem en contra i
m‟explicaré. El segon punt parla de la cessió, això no s‟ajusta a la legalitat vigent,
sobretot en els temes de Can Rigal i de Cal Masover Nou perquè, com deia,
aquests dos sectors estan en una fase de desenvolupament, són sectors que es
reparcel·laran en modalitat de compensació i per tant la iniciativa d‟aquest
desenvolupament és de l‟àmbit privat, i no públic. En aquest marc, per tant,
aquestes cessions es produiran en el moment en el que s‟aprovi definitivament la
reparcel·lació i estigui registrat a nom de l‟Ajuntament.
També cal recordar, i abans ho deia el Sr. Monrós, que tant Cal Masover Nou, com
Ca l‟Esquerrer, com Can Trabal formen part del procés participatiu que va vinculat
també al parc urbà del qual ja s‟ha parlat en aquest Ple, en el punt del PDU-Gran
Via, i per tant aquestes masies han de retornar a l‟Ajuntament les tres, en excel·lent
estat de conservació i per tant no en estat ni ruïnós ni en semi ruïna. No, això és
així. És, Sra. González, això no és un desig, això és una obligació de la propietat, i
a més a més a aquesta obligació de la propietat s‟haurà de sumar aquelles
voluntats de la ciutadania que s‟expressin a través del procés de participació, per
tant, a més de consolidar aquestes masies, hauran de rehabilitar-les amb criteris
també d‟accessibilitat, hauran de dotar-les dels serveis necessaris per a aquells
usos que es determinin en el pla de participació. Per tant, això va així, demanar ara
la cessió, ho deia abans el Rafael Jiménez, és un brindis al sol, no té massa sentit.
En tot cas, amb el Futbol Club Barcelona sí que hem avançat en una negociació, la
possibilitat de que ells facin una rehabilitació integral i una consolidació i facin una
cessió per avançat. Per tant, el compromís d‟aquest propietari, i de tota la junta de
compensació de tots els propietaris de Can Rigal, és cedir aquesta masia en
perfectes condicions i rehabilitada a l‟Ajuntament. I el que nosaltres demanem ara
és que per evitar que elements es puguin malmetre, poder disposar anticipadament
de la masia a càrrec del Futbol Club Barcelona, i que ell de comú acord amb la
junta de compensació ja faci els comptes que hagi de fer. Aquestes reunions han
estat positives, no han estat negatives. Jo vaig donar compte al Sr. García en el seu
moment. En tot cas, no s‟han concretat i és un dels objectius que tenim aquest any
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divuit, intentar concretar la rehabilitació d‟aquesta masia i la cessió per avançat, al
marge del desenvolupament del pla urbanístic.
I en el cas de la Torre Gran, no podem demanar aquesta cessió immediata i el que
hem d‟intentar és que l‟Agència Catalana mantingui en bon estat de conservació i
rehabiliti aquesta masia i si ens l‟entrega ens l‟ha d‟entregar lliure de càrregues
perquè en el tercer acord vostès plantegen posar en marxa estudis i projectes
definits al PEPPA per dotar de pressupostos el 2019. Senzillament això comportaria
una despesa per a l‟Ajuntament no justificada que no farem.
Per tant, el que instruirem són expedients contra l‟Agència Catalana perquè
mantingui en estat de conservació raonable aquesta masia, i a ser possible pugui
rehabilitar-la i posar-la en ús com tota aquesta relació, que abans li comentava a la
Sra. Esteban, d‟edificis rehabilitats i posats a disposició de la ciutadania, bé per a
serveis municipals o bé per a ús d‟entitats socials que estan desenvolupant, com
abans li explicava, el propi centre d‟esplai Xixell, el dissabte passat, aquests edificis.
Aquest és el plantejament que té el govern, i en qualsevol cas en el quart punt, en
el tema de trasllats donaríem un vot favorable. Moltes gràcies.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Gràcies per les aportacions i les critiques. Tot suma en el concepte polític que
nosaltres volíem llançar. És a dir, forcem entre tots i totes, agraït per la informació.
Suposo que alguna informació igual podria haver ajudat al conjunt de grups, si
havia aquest acord o aquest avançament d‟aquesta proposta amb el Futbol Club
Barcelona. Jo creia necessària una explicació, ni que fos als portaveus, abans o
després, o en un altre moment, explicar, jo crec que és un tema de ciutat que
mereixia un major coneixement pel conjunt de grups municipals i de les entitats del
barri i del districte, que han treballat durant anys en aquesta qüestió, per aconseguir
una altra vegada que Can Rigal torni a la ciutat i a la ciutadania d‟Hospitalet.
Sobre Cal Masover Nou, òbviament, tot i que hi ha un pla de desenvolupament, que
ja hem parlat abans en l‟anterior moció, s‟ha de fer una actuació urgent. La via
administrativa tal i com afecta aquesta zona de desenvolupament, no sé si hi
arribarem. Un element fonamental és la situació dramàtica en la que es troba
aquesta masia. Vostè hi ha anat, segur, no una vegada, moltes vegades, i cada
vegada que una persona va a aquesta masia, falta una pedra, falta mig mur. Al pas
que anem no arribarem, ni sigui l‟Ajuntament, ni sigui una junta de compensació, ni
sigui qui sigui, és que ens quedem sense masia.
I pot ser un perill, i a lo millor algun dia li cau a un veí o a una veïna, dels que tenen
els horts darrera, o a algun nen que passi per allà. És que és un tema ja d‟urgència.
No és un tema, que l‟hem de tenir òbviament controlat, el tema administratiu o com
s‟incoa un expedient sancionador, o com s‟incorpora dintre d‟un pla d‟una zona de
desenvolupament. És un tema, jo crec, que clama al cel, que hem d‟actuar, o hem
de fer que s‟actuï en aquella masia. Per tant, aquest tema s‟ha de tenir en compte i
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hem d‟actuar de la manera que sigui, creiem que, és el que volem situar sobre la
taula. I res més. Gràcies.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Pel tema de... molt ràpidament. Efectivament sobre el tema de Can Rigal s‟ha anat
explicant, breuement, però s‟ha explicat en els consells de districte, s‟ha donat una
informació somera i, com no pot ser d‟una altra manera, estem oberts a donar des
de l‟àrea d‟espai públic, qualsevol informació, des de l‟agència de desenvolupament
urbana, qualsevol informació que precisin els grups, ja saben que no hi ha cap
problema.
Respecte al tema de Cal Masover Nou, farem una inspecció, farem una visita per
comprovar aquesta urgència. Instarem a la propietat a que faci una actuació
d‟urgència però nosaltres el què volem és que es desenvolupi d‟una vegada el
PDU. Vull dir, si no posem pals a les rodes, quan abans es desenvolupi el PDU,
abans tindrem les tres masies a disposició de la ciutadania. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Doncs quedaria aprovat el punt primer de la moció, i el punt quart, si no hem pres
nota malament, i quedarien rebutjats el 2 i el 3. D‟acord?
Molt bé. Passem ara a les mocions del Partit Popular.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 12 i 13, adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 12.-

PER LA MILLORA DE LA XARXA D’AUTOBUSOS DE LA CIUTAT.

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
MOCIÓ 13.- DE DISCIPLINA URBANÍSTICA PER LA CONSERVACIÓ DEL
PATRIMONI PROTEGIT: TORRE GRAN, CAL MASOVER NOU I CAN RIGAL.
(AMB ESMENA A LA PART EXPOSITIVA, JA INCORPORADA)
Atès que el patrimoni arquitectònic constitueix un bé comú heretat i que la nostra
societat té el dret a gaudir, conservar i transmetre a les generacions futures.
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Atès que la protecció i cura del patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, natural i
immaterial és l‟exercici responsable d‟una comunitat per tal de conservar i
potenciar, activament, el conjunt d‟aquests béns, produïts per ella mateixa en temps
passats –àdhuc contemporàniament- amb la finalitat d‟incorporar-los al seu actiu en
tant que objectes de gaudi, testimoni de la seva història i de les seves capacitats
creatives, i mantenir-los en condicions de ser transmesos a generacions
successives.
Atès que el valor artístic, cultural i històric dels edificis i obres patrimonials rau
substancialment en la seva integritat i que el patrimoni arquitectònic és susceptible
d‟ésser modificat, alterat i/o abandonat fins a la ruïna per part de la propietat.
Atès que també és habitual que l‟abandó i/o destrucció del patrimoni augmenti les
expectatives i el valor del terreny on l‟obra està assentada de cara a un
desenvolupament urbanístic intensiu.
Atès que l‟Ajuntament de L‟Hospitalet ha de vetllar per la conservació del Patrimoni
històric de la ciutat.
Atès que la disciplina urbanística és el conjunt de mesures, tècniques i facultats que
les normes atribueixen a les Administracions públiques amb competències
urbanístiques, amb la finalitat de garantir el compliment de la legalitat urbanística,
amb caràcter previ als processos d'urbanització i edificació i usos del sòl, i en els
casos que aquests processos i usos suposin transgressió de la legalitat urbanística,
els mecanismes canalitzats a la seva restauració i punició. El terme disciplina té en
el Dret Urbanístic una significació àmplia, comprensiva d'un conjunt de mecanismes
i tècniques que disposa l'Administració per garantir el compliment de la legalitat
urbanística. Per tant, pot dir-se convencionalment que les tres grans branques en
què s'estructura el Dret urbanístic, són el planejament, la gestió o execució i la
disciplina. Aquesta és l'estructuració sistemàtica que ha seguit la legislació a
Catalunya i queda reflectit al TRLU i al RLU de Catalunya.
Atès que el TRLU específica a l‟article 206 apartat D que és una infracció greu
“l’incompliment del deure de conservació de terrenys, urbanitzacions, edificacions,
rètols i instal·lacions en general, en condicions de seguretat.”
Atès que el TRLU especifíca a l‟article 214 punt primer que “Els òrgans locals
competents per a resoldre els procediments sancionadors, sens perjudici del que
estableixen els apartats 2 i 3, són els següents:
a) L’alcalde o alcaldessa, en el cas d’infraccions lleus i greus.
b) El Ple de l’ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus.”
Atès que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català diu
literalment: al seu article 12 sobre la Catalogació de béns immobles:
1. “La catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a
béns culturals d'interès local.
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2. La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local
correspon al Ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil
habitants, i al Ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil
habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de
l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l'informe
favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.
3. L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser comunicat al
Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del
Patrimoni Cultural Català.(...)”
Atès que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català indica el
deure de conservació al seu Article 21:
1. “Tots els béns integrants del patrimoni cultural català han d'ésser conservats
per llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors. Es poden
establir per reglament procediments per a l'esporgada i l'eliminació de
determinades classes de béns, si no han estat declarats d'interès nacional ni
han estat catalogats.
2. Les persones referides en l'apartat 1 han de facilitar informació sobre l'estat
dels béns i sobre llur utilització, si els ho demana l'Administració.”
Atès que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català indica el
paper dels Ajuntaments per la preservació i manteniment del patrimoni en el seu
article 67 sobre l‟execució del deure de conservació:
1. “En cas d'incompliment del deure de conservació de béns culturals d'interès
nacional o de béns mobles catalogats, el Departament de Cultura pot
ordenar als propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors dels dits béns
l'execució de les obres o la realització de les actuacions que siguin
necessàries per a preservar-los, conservar-los i mantenir-los. Aquestes
mesures poden ésser adoptades també pels ajuntaments, si es refereixen a
béns immobles catalogats. L'Administració no pot ordenar l'execució d'obres
o d'actuacions per un import superior al 50% del valor del bé, fixat pel
Departament de Cultura o per l'ajuntament corresponent mitjançant
l'aplicació dels criteris establerts per la legislació sobre expropiació forçosa.
2. Si els que hi són obligats no executen les actuacions a què fa referència
l'apartat 1, el Departament de Cultura o, si escau, l'ajuntament corresponent
poden fer-ne l'execució subsidiària, a càrrec dels obligats. En cas de perill
imminent per a l'immoble, l'administració competent pot executar les obres
imprescindibles per a salvaguardar el bé sense necessitat de requeriment
previ.
3. El Departament de Cultura pot concedir, per a la realització de les obres de
conservació dels béns culturals d'interès nacional, un ajut amb caràcter de
bestreta reintegrable, que en el cas dels béns immobles s'ha d'inscriure en
el Registre de la Propietat.
4. Són causa d'interès social, a efectes d'expropiació, l'incompliment dels
deures de conservació, preservació, manteniment i protecció establerts per
aquesta Llei i la situació de perill o ruïna imminent d'un immoble d'interès
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nacional. Són competents per a procedir a l'expropiació l'Administració de la
Generalitat, els consells comarcals i els ajuntaments, en l'àmbit de llurs
competències respectives.”
Atès que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català indica un
règim sancionador en cas d‟incompliments de la llei com indica a l‟article 69 de
Multes coercitives:
1. “L'administració competent pot imposar multes coercitives per fer efectiu el
compliment dels deures imposats per aquesta Llei i de les resolucions
administratives dictades per al compliment del que aquesta disposa.
2. La imposició de multes coercitives exigeix la formulació prèvia d'un
requeriment escrit, en el qual s'ha d'indicar el termini de què es disposa per
al compliment de l'obligació i la quantia de la multa que pot ésser imposada.
En tot cas, el termini ha d'ésser suficient per a complir l'obligació i la multa
no pot excedir de 601,01 euros.
3. En cas que, un cop imposada una multa coercitiva, es mantingui
l'incompliment que l'hagi motivada, l'Administració pot reiterar-la tantes
vegades com calgui, fins al compliment de l'obligació, sense que en cap cas
el termini pugui ésser inferior al fixat en el primer requeriment.
4. Les multes coercitives són independents i compatibles amb les que es
puguin imposar en concepte de sanció.”
I també al capítol II de règim sancionador a l‟article 71 de classificació de les
infraccions contempla que “l’incompliment de les obligacions establertes per
aquesta Llei té la consideració d'infracció administrativa, llevat que constitueixi
delicte. Les infraccions d'aquesta Llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus”,
constituint infracció greu “l'incompliment dels deures de preservació i manteniment
de béns culturals d'interès nacional o de béns catalogats.”
Atès que segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català al
seu article 73 “les infraccions administratives en matèria de patrimoni cultural són
sancionades, si els danys causats al patrimoni cultural poden ésser valorats
econòmicament, amb una multa d'entre una i quatre vegades el valor dels danys
causats” i que altrament per a les infraccions greus s‟aplica u multa d'entre 6.010,12
i 210.354,24 euros. La quantia de les sancions fixades per l'apartat 1 de llei es
gradua de conformitat amb la reincidència i el dany causat al patrimoni cultural.
Atès que segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català al
seu article 75 de definició dels òrgans competents indica que “pertoca als
ajuntaments la competència per a sancionar les infraccions a què es refereix l’article
71.2.b) i c), 71.3.c) i 71.4.b), quant als béns culturals d’interès local, excepte en els
municipis de menys de cinc mil habitants, en què aquesta competència pertoca als
consells comarcals.”
Atès que a la ciutat hi ha vigent un Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni
arquitectònic (PEPPA) que contempla la protecció del patrimoni arquitectònic de la
ciutat i especifica els graus de protecció. Aquest Pla especial és d‟obligat

…/…

126

compliment i estableix la protecció de les diferents edificacions, conforme als seus
valors i significació i els diferents nivells de protecció entre els quals està el “Nivell
C: Edificacions protegides per la seva estructuració tipològica, específicament les
façanes, i determinats espais, com vestíbuls i caixes d’escala. Es permeten
actuacions de reforma mantenint aquests elements.”
Atès que els edificis patrimonial de La Torre Gran (Fitxa 99 del PEPPA amb
protecció nivell C), Cal Masover nou (Fitxa 27 del PEPPA amb protecció nivell C) i
la casa pairal de Can Rigal (Fitxa 13 del PEPPA amb protecció nivell C) pateixen
des de fa ja molts anys un deteriorament per manca de manteniment i han patit
diversos actes vandàlics que han afectat la seva estructura.
Atès que el PEPPA de l‟any 2001 indica que la masia de Cal Masover nou
“necessita d'una urgent rehabilitació integral, ja que es troba en un estat de
degradació considerable. En primer lloc, caldria consolidar l'estructura, amb
aparents signes de fractura de les crugies. Igualment, la coberta haurà de recuperar
la seva estructura de teulada, sense que en aquesta obra es vegi alterat el seu
caràcter i materials.” I que no s‟ha fet cap actuació ni per part de la propietat actual,
que només espera la requalificació dels terrenys agrícoles per assolir importants
beneficis, ni per part de l‟administració pública, en format de sancions cap a la
propietat, per assolir aquest objectiu, deixant l‟edifici patrimonial en un estat
lamentable i prop de la ruïna i el col·lapse total i irrecuperable. Aquesta situació
afecta d‟igual manera a Can Rigal i a la Torre Gran.
Atès que el govern del PSC només vincula la protecció i recuperació del patrimoni
arquitectònic a grans plans urbanístics de caire especulatiu (com el sector de Can
Trinxet, la plaça Europa, l‟ARE de la Remunta o el PDU de la Gran Via, etc.) i que
en molts casos, s‟acaben els nous edificis deixant en ruïna “ad eternum” els edificis
patrimonials.
Atès que diferents entitats veïnals i socials porten anys reclamant la conservació
adequada del patrimoni de la ciutat, en especial d‟aquell patrimoni que ja està
contemplat i protegit pel PEPPA i que han demanat reiteradament a l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet, sense èxit, que emprengui mesures de disciplina urbanística per tal
que els propietaris compleixin amb les seves obligacions de conservació del
patrimoni.
Per tots aquests motius, el grup municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E de l‟Hospitalet
de Llobregat proposa al Ple municipal els següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat APROVAT l’acord PRIMER amb 23 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
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David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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 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.- Instar al govern municipal a posar en marxa totes les accions
legals i sancions de disciplina urbanística necessàries envers les propietats
dels edificis protegits de la Torre Gran, Cal Masover nou i Can Rigal per la
manca de manteniment i l‟estat de ruïna en que han deixat els edificis.
b) Ha estat REBUTJAT l’acord SEGON amb 18 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; 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 d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez i dels representants d‟ERCAM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i amb 3 vots
d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín, assistents presents en
el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar al propietari o propietaris dels edificis protegits de la Torre
Gran, Cal Masover nou i Can Rigal a la cessió immediata dels edificis a
l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
c) Ha estat REBUTJAT l’acord TERCER amb 14 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro, amb 9 vots a favor dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
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d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez i dels representants d‟ERC-AM,
Srs. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz i amb 3 vots d’abstenció
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro
Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín, assistents presents en el
moment de la votació i que literalment diu:
TERCER.- Instar al govern municipal a posar en marxa la realització dels
estudis i projectes definits al PEPPA i dotar els pressupostos de 2019 per
garantir la conservació dels edificis patrimonials de la Torre Gran, Cal
Masover nou i Can Rigal.
d) Ha estat APROVAT l’acord QUART amb 23 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Valles, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. 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 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.- Donar trasllat d‟aquests acords a Cultura de la Generalitat de
Catalunya, al Centre d‟Estudis de L‟Hospitalet, a la Federació de Veïns de
L‟Hospitalet, a l‟Associació de Veïns i Veïnes de Pubilla Cases, a
l‟Associació de Veïns i Veïnes de Bellvitge, a l‟Associació de Veïns i Veïnes
independent de Bellvitge, a l‟Associació de Veïns i Veïnes de Gran Via sud,
a l‟associació de defensa del patrimoni de l‟Hospitalet Perseu i a l‟Ateneu de
Cultura popular de l‟Hospitalet.
Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal:
Atès que el patrimoni arquitectònic constitueix un bé comú heretat i que la nostra
societat té el dret a gaudir, conservar i transmetre a les generacions futures.
Atès que la protecció i cura del patrimoni arquitectònic, artístic, cultural, natural i
immaterial és l‟exercici responsable d‟una comunitat per tal de conservar i
potenciar, activament, el conjunt d‟aquests béns, produïts per ella mateixa en temps
passats – àdhuc contemporàniament- amb la finalitat d‟incorporar-los al seu actiu en
tant que objectes de gaudi, testimoni de la seva història i de les seves capacitats
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creatives, i mantenir-los en condicions de ser transmesos a generacions
successives.
Atès que el valor artístic, cultural i històric dels edificis i obres patrimonials rau
substancialment en la seva integritat i que el patrimoni arquitectònic és susceptible
d‟ésser modificat, alterat i/o abandonat fins a la ruïna per part de la propietat.
Atès que també és habitual que l‟abandó i/o destrucció del patrimoni augmenti les
expectatives i el valor del terreny on l‟obra està assentada de cara a un
desenvolupament urbanístic intensiu.
Atès que l‟Ajuntament de L‟Hospitalet ha de vetllar per la conservació del Patrimoni
històric de la ciutat.
Atès que la disciplina urbanística és el conjunt de mesures, tècniques i facultats que
les normes atribueixen a les Administracions públiques amb competències
urbanístiques, amb la finalitat de garantir el compliment de la legalitat urbanística,
amb caràcter previ als processos d'urbanització i edificació i usos del sòl, i en els
casos que aquests processos i usos suposin transgressió de la legalitat urbanística,
els mecanismes canalitzats a la seva restauració i punició. El terme disciplina té en
el Dret Urbanístic una significació àmplia, comprensiva d'un conjunt de mecanismes
i tècniques que disposa l'Administració per garantir el compliment de la legalitat
urbanística. Per tant, pot dir-se convencionalment que les tres grans branques en
què s'estructura el Dret urbanístic, són el planejament, la gestió o execució i la
disciplina. Aquesta és l'estructuració sistemàtica que ha seguit la legislació a
Catalunya i queda reflectit al TRLU i al RLU de Catalunya.
Atès que el TRLU específica a l‟article 206 apartat D que és una infracció greu
“l’incompliment del deure de conservació de terrenys, urbanitzacions, edificacions,
rètols i instal·lacions en general, en condicions de seguretat.”
Atès que el TRLU específica a l‟article 214 punt primer que “Els òrgans locals
competents per a resoldre els procediments sancionadors, sens perjudici del que
estableixen els apartats 2 i 3, són els següents:
a) L’alcalde o alcaldessa, en el cas d’infraccions lleus i greus.
b) El ple de l’ajuntament, en el cas d’infraccions molt greus.”
Atès que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català diu
literalment: al seu article 12 sobre la Catalogació de béns immobles:
1. “La catalogació de béns immobles s'efectua mitjançant llur declaració com a
béns culturals d'interès local.
2. La competència per a la declaració de béns culturals d'interès local
correspon al ple de l'ajuntament, en els municipis de més de cinc mil
habitants, i al ple del consell comarcal, en els municipis de fins a cinc mil
habitants. La declaració s'ha de dur a terme amb la tramitació prèvia de
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l'expedient administratiu corresponent, en el qual ha de constar l'informe
favorable d'un tècnic en patrimoni cultural.
3. L'acord de declaració d'un bé cultural d'interès local ha d'ésser comunicat al
Departament de Cultura, perquè en faci la inscripció en el Catàleg del
Patrimoni Cultural Català.(...)”
Atès que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català indica el
deure de conservació al seu Article 21:
1. “Tots els béns integrants del patrimoni cultural català han d'ésser conservats
per llurs propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors. Es poden
establir per reglament procediments per a l'esporgada i l'eliminació de
determinades classes de béns, si no han estat declarats d'interès nacional ni
han estat catalogats.
2. Les persones referides en l'apartat 1 han de facilitar informació sobre l'estat
dels béns i sobre llur utilització, si els ho demana l'Administració.”
Atès que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català indica el
paper dels Ajuntaments per la preservació i manteniment del patrimoni en el seu
article 67 sobre l‟execució del deure de conservació:
1. “En cas d'incompliment del deure de conservació de béns culturals d'interès
nacional o de béns mobles catalogats, el Departament de Cultura pot
ordenar als propietaris, titulars d'altres drets reals i posseïdors dels dits béns
l'execució de les obres o la realització de les actuacions que siguin
necessàries per a preservar-los, conservar-los i mantenir-los. Aquestes
mesures poden ésser adoptades també pels ajuntaments, si es refereixen a
béns immobles catalogats. L'Administració no pot ordenar l'execució d'obres
o d'actuacions per un import superior al 50% del valor del bé, fixat pel
Departament de Cultura o per l'ajuntament corresponent mitjançant
l'aplicació dels criteris establerts per la legislació sobre expropiació forçosa.
2. Si els que hi són obligats no executen les actuacions a què fa referència
l'apartat 1, el Departament de Cultura o, si escau, l'ajuntament corresponent
poden fer-ne l'execució subsidiària, a càrrec dels obligats. En cas de perill
imminent per a l'immoble, l'administració competent pot executar les obres
imprescindibles per a salvaguardar el bé sense necessitat de requeriment
previ.
3. El Departament de Cultura pot concedir, per a la realització de les obres de
conservació dels béns culturals d'interès nacional, un ajut amb caràcter de
bestreta reintegrable, que en el cas dels béns immobles s'ha d'inscriure en
el Registre de la Propietat.
4. Són causa d'interès social, a efectes d'expropiació, l'incompliment dels
deures de conservació, preservació, manteniment i protecció establerts per
aquesta Llei i la situació de perill o ruïna imminent d'un immoble d'interès
nacional. Són competents per a procedir a l'expropiació l'Administració de la
Generalitat, els consells comarcals i els ajuntaments, en l'àmbit de llurs
competències respectives.”
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Atès que la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català indica un
règim sancionador en cas d‟incompliments de la llei com indica a l‟article 69 de
Multes coercitives:
1. “L'administració competent pot imposar multes coercitives per fer efectiu el
compliment dels deures imposats per aquesta Llei i de les resolucions
administratives dictades per al compliment del que aquesta disposa.
2. La imposició de multes coercitives exigeix la formulació prèvia d'un
requeriment escrit, en el qual s'ha d'indicar el termini de què es disposa per
al compliment de l'obligació i la quantia de la multa que pot ésser imposada.
En tot cas, el termini ha d'ésser suficient per a complir l'obligació i la multa
no pot excedir de 601,01 euros.
3. En cas que, un cop imposada una multa coercitiva, es mantingui
l'incompliment que l'hagi motivada, l'Administració pot reiterar-la tantes
vegades com calgui, fins al compliment de l'obligació, sense que en cap cas
el termini pugui ésser inferior al fixat en el primer requeriment.
4. Les multes coercitives són independents i compatibles amb les que es
puguin imposar en concepte de sanció.”
I també al capítol II de règim sancionador a l‟article 71 de classificació de les
infraccions contempla que “l’incompliment de les obligacions establertes per
aquesta Llei té la consideració d'infracció administrativa, llevat que constitueixi
delicte. Les infraccions d'aquesta Llei es classifiquen en lleus, greus i molt greus”,
constituint infracció greu “l'incompliment dels deures de preservació i manteniment
de béns culturals d'interès nacional o de béns catalogats.”
Atès que segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català al
seu article 73 “les infraccions administratives en matèria de patrimoni cultural són
sancionades, si els danys causats al patrimoni cultural poden ésser valorats
econòmicament, amb una multa d'entre una i quatre vegades el valor dels danys
causats” i que altrament per a les infraccions greus s‟aplica u multa d'entre 6.010,12
i 210.354,24 euros. La quantia de les sancions fixades per l'apartat 1 de llei es
gradua de conformitat amb la reincidència i el dany causat al patrimoni cultural.
Atès que segons la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català al
seu article 75 de definició dels òrgans competents indica que “pertoca als
ajuntaments la competència per a sancionar les infraccions a què es refereix l’article
71.2.b) i c), 71.3.c) i 71.4.b), quant als béns culturals d’interès local, excepte en els
municipis de menys de cinc mil habitants, en què aquesta competència pertoca als
consells comarcals.”
Atès que a la ciutat hi ha vigent un Pla especial urbanístic de protecció del patrimoni
arquitectònic (PEPPA) que contempla la protecció del patrimoni arquitectònic de la
ciutat i especifica els graus de protecció. Aquest Pla especial és d‟obligat
compliment i estableix la protecció de les diferents edificacions, conforme als seus
valors i significació i els diferents nivells de protecció entre els quals està el “Nivell
C: Edificacions protegides per la seva estructuració tipològica, específicament les
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façanes, i determinats espais, com vestíbuls i caixes d’escala. Es permeten
actuacions de reforma mantenint aquests elements.”
Atès que els edificis patrimonial de La Torre Gran (Fitxa 99 del PEPPA amb
protecció nivell C), Cal Masover nou (Fitxa 27 del PEPPA amb protecció nivell C) i
la casa pairal de Can Rigal (Fitxa 13 del PEPPA amb protecció nivell C) pateixen
des de fa ja molts anys un deteriorament per manca de manteniment i han patit
diversos actes vandàlics que han afectat la seva estructura.
Atès que el PEPPA de l‟any 2001 indica que la masia de Cal Masover nou
“necessita d'una urgent rehabilitació integral, ja que es troba en un estat de
degradació considerable. En primer lloc, caldria consolidar l'estructura, amb
aparents signes de fractura de les crugies. Igualment, la coberta haurà de recuperar
la seva estructura de teulada, sense que en aquesta obra es vegi alterat el seu
caràcter i materials.” I que no s‟ha fet cap actuació ni per part de la propietat actual,
que només espera la requalificació dels terrenys agrícoles per assolir importants
beneficis, ni per part de l‟administració pública, en format de sancions cap a la
propietat, per assolir aquest objectiu, deixant l‟edifici patrimonial en un estat
lamentable i prop de la ruïna i el col·lapse total i irrecuperable. Aquesta situació
afecta d‟igual manera a Can Rigal i a la Torre Gran.
Atès que el govern del PSC només vincula la protecció i recuperació del patrimoni
arquitectònic a grans plans urbanístics de caire especulatiu (com el sector de Can
Trinxet, la plaça Europa, l‟ARE de la Remunta o el PDU de la Gran Via, etc.) i que
en molts casos, s‟acaben els nous edificis deixant en ruïna “ad eternum” els edificis
patrimonials.
Atès que diferents entitats veïnals i socials porten anys reclamant la conservació
adequada del patrimoni de la ciutat, en especial d‟aquell patrimoni que ja està
contemplat i protegit pel PEPPA i que han demanat reiteradament a l‟Ajuntament de
L‟Hospitalet, sense èxit, que emprengui mesures de disciplina urbanística per tal
que els propietaris compleixin amb les seves obligacions de conservació del
patrimoni.
Per tots aquests motius, el grup municipal d‟ICV-EUIA-PIRATES-E de l‟Hospitalet
de Llobregat proposa al Ple municipal els següents acords:
PRIMER.- Instar al govern municipal a posar en marxa totes les accions legals i
sancions de disciplina urbanística necessàries envers les propietats dels edificis
protegits de la Torre Gran, Cal Masover nou i Can Rigal per la manca de
manteniment i l‟estat de ruïna en que han deixat els edificis.
SEGON.- Donar trasllat d‟aquests acords a Cultura de la Generalitat de Catalunya,
al Centre d‟Estudis de L‟Hospitalet, a la Federació de Veïns de L‟Hospitalet, a
l‟Associació de Veïns i Veïnes de Pubilla Cases, a l‟Associació de Veïns i Veïnes de
Bellvitge, a l‟Associació de Veïns i Veïnes independent de Bellvitge, a l‟Associació
de Veïns i Veïnes de Gran Via sud, a l‟associació de defensa del patrimoni de
l‟Hospitalet Perseu i a l‟Ateneu de Cultura popular de l‟Hospitalet.
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PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel Grup Municipal del Partit
Popular, números 14 i 15, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Martín Hermosín.

Essent les 21:13 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. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. En primer lugar, traemos la moción de apoyo a la prisión
permanente revisable porqué es de justicia, y es de justicia estar con los
ciudadanos.
Es de justicia estar con la mayoría de ciudadanos que apoyan mayoritariamente,
efectivamente, y valga la redundancia, esta medida tomada por el gobierno en
solitario, y que no apoya ningún otro partido político. Prueba de ese apoyo, son las
1.300.000 firmas que en poco tiempo se han obtenido en toda España a través de
iniciativas populares.
El gobierno a pesar de ello, se mantiene y apoya una cuestión de la que, según
dicen las encuestas, está a favor el 80 % de la población. Por ello, también pedimos
al resto de grupos, y en especial a Ciudadanos, que abandonen la ambigüedad y
acaben apoyando algo con lo que mayoritariamente está de acuerdo la población
española.
Nosotros, el Partido Popular, a nivel nacional, se ha quedado solo frente a una
proposición de ley orgánica que pretende derogar este instrumento penal, que ha
sido aprobado, esta proposición, por el resto de grupos y con la abstención de
Ciudadanos.
La prisión permanente revisable fue incorporada al Código Penal en el 2015 por el
gobierno del Partido Popular, y desde entonces es un instrumento útil para delitos
de extrema gravedad. La prisión permanente revisable no es una pena ordinaria, es
una pena extraordinaria que se aplica a supuestos muy, muy, muy graves, y que la
sociedad considera que son muy graves. Y se aplican para proteger a los
ciudadanos de delincuentes que no están reinsertados. Asesinatos a menores de
16 años, asesinatos con delitos que atentan contra la libertad o identidad sexual de
la víctima, la pertenencia a banda armada o actos mafiosos.
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La prisión permanente revisable no significa una cadena perpetua, es un
instrumento penal que tienen los jueces para poder preservar a la sociedad de
personas no reinsertadas. Por tanto, no renuncia al mandato constitucional del
artículo 15 o del 25.2, porqué no excluye la reinserción. Y además, la prisión
permanente revisable es plenamente democrática, se justifica y ha sido avalada por
el consejo fiscal, por el consejo superior general de justicia, o por el consejo de
Estado.
Algunos grupos políticos presentaron un recurso ante el Tribunal Constitucional
pero al parecer no han esperado a la sentencia y como saben que la sentencia va a
ser negativa y favorable al gobierno, pretenden impulsar, ahora que tienen mayoría,
una proposición de ley en el Congreso de los Diputados. Saben que es difícil que
salga el recurso porqué desde el 2004 se vienen extraditando personas a países
que tienen y aplican la prisión permanente revisable, países como Reino Unido,
Francia, Italia, Alemania, Austria, Suiza o incluso Dinamarca, que tanto gusta a los
compañeros independentistas. Estos países aplican la prisión permanente
revisable.
Por tanto, creemos que este Ayuntamiento, el Ayuntamiento de nuestra ciudad,
debe estar con los ciudadanos y apoyar la opción mayoritaria de los ciudadanos,
que es el mantenimiento de esta prisión permanente revisable para la defensa y la
seguridad de todos nosotros.
Respecto a la otra cuestión, que es la moción sobre el transporte, nosotros
queremos hacer varias salvedades. Es una moción que no es exactamente igual
que la que ha aportado el grupo de Ciudadanos porqué nosotros lo que aplicamos y
exigimos, o queremos exigir en esta moción, y queremos que desde este
Ayuntamiento salga el consenso suficiente para pedir a las instituciones que tienen
la responsabilidad para ello, es de congelar tarifas o del incremento de tarifas
descuento.
Porqué es cierto que durante el 2016 y 2017 se han congelado las tarifas pero ha
sido una congelación trampa porqué lo que ha hecho es consolidar los incrementos
abusivos y desproporcionados que ha habido en años anteriores. Para este año
2018 se ha incrementado un 2 % la tarifa por encima del IPC. En los últimos años,
desde el 2011, la T-10 un 23 %, la T-50/30 un 29 % y el billete sencillo un 50.
Vemos que la T-50/30 se ha aumentado más proporcionalmente que la T-10, lo cual
contradice los argumentos que se han dado aquí precisamente sobre el uso de la T10, o títulos de transporte que favorecían más a los ciudadanos. Todo lo contrario,
los títulos que pueden ahorrar o beneficiar a los ciudadanos son los que más suben.
Por ello, en un escenario como el actual, donde el sistema de transporte público ha
tenido unos incrementos históricos, de utilización, con un incremento de un 3,2 %
de la demanda en el último año, no entendemos por qué se tienen que subir ahora
los precios. Recordamos que las tarifas las aprueba la ATM, en ella hay
representantes de Barcelona en Comú, ERC, PSC y PDCAT, que durante muchos
años han estado mal gestionando el transporte público. Son los responsables de la
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situación actual y quienes llevaron a una situación financiera muy delicada a las
empresas operadoras de TMB, con un agujero de más de 540 millones.
La financiación del transporte público, como se ha dicho aquí en la moción de
Ciudadanos, se ha de regular mediante una ley de financiación de transporte
público, pero no es necesario una ley estatal, ya existe una ley autonómica que se
aprobó en el 2015, que fue votada por todos los grupos políticos, pero claro, a la
Generalitat como se trataba de ejercer sus propias competencias, no le interesaba
porqué tenía que gobernar, y ahí no le interesó aplicarla, y no la aplica. Y aquí se
debe incluir toda la financiación porqué el Estado lo que aporta es el 15 % del
mantenimiento del sistema.
Y es más, el gobierno del Partido Popular, el gobierno de España ha aportado 329
millones más de lo que estaba presupuestado inicialmente. Pero claro, paga y calla,
porqué deciden otras instituciones y el gobierno del Estado no decide sobre las
políticas del transporte en el área metropolitana.
Solo las mejoras las anuncian tres administraciones y al Estado lo ignoran.
Únicamente lo hacen responsable del pago, cuando no es cierto, la Generalitat es
la que tiene que asumir sus competencias, la que tiene que regular y asumir los
costes, pero claro, eso es gobernar y no les gusta, o no les ha gustado hasta ahora.
Por eso, cuando en el 2017, cuando se congelaron las tarifas y se aplicó la
gratuidad a la T-12, hubo que incrementar 20 millones de euros, y claro, estos
partidos decidieron unilateralmente que el Estado aportase el 50 %. El Estado
aportó ese 50 % pero claro, así es fácil gobernar, así es fácil aplicar tarifas. Pero
no, cuando lo tiene que hacer la Generalitat es cuando vienen las subidas, y es
cuando viene la ineficiencia, ¿porqué? Porqué el estado, que incrementa esas
aportaciones, no es el responsable de la gestión y tiene una limitación en el
presupuesto. Los recursos de la Generalitat, en comparación a otras comunidades,
son ínfimos. La comunidad de Madrid aporta el 78 %, el 78 % del coste del
transporte en su área metropolitana. La Generalitat aporta el 49. Aquí culpan al
Estado, las administraciones que son las responsables de gestionar y de financiar
el transporte en el área metropolitana.
Por tanto, nosotros pedimos también que ese transporte se congele, suba como
máximo el IPC, se apliquen tarifas como la T-12, o el acceso al título unificado de
parados, que se apliquen también a los jóvenes, a los jóvenes con una tarifación, la
T-Jove, de 20 €, como se aplica en Madrid, en Valencia o en Sevilla, porqué aquí
también queremos ser de primera, pero claro, dependemos de la Generalitat para
ello, y de momento, sabemos que no es posible.
Pero desde este Ayuntamiento, como queremos ser una ciudad de primera, pido
que exijamos a las administraciones competentes que se pongan las pilas, que
comiencen a financiar de verdad el transporte público en Barcelona y que tengamos
un transporte de calidad y asequible para todos. Gracias.
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El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, pel posicionament
dels regidors no adscrits i dels grups polítics municipals, de menor a major
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)
Gracias. Bueno, dos mociones del PP, moción pataleta y moción carnaval, vamos a
decir. Moción pataleta porque ustedes hablan, yo es que al final, usted dice, usted
dice, no es que la gente quiere hablar de democracia. Y al final hay discursos muy
semejantes por todos lados y todo el mundo habla de democracia, de su
democracia, de una democracia distinta donde un change.org de 1.300.000
personas es válido, donde cuando salen dos millones y pico de personas a la calle
a votar, no es válido.
Y al final, uno no sabe bien bien, si lo que vienen es a provocar al personal o
directamente a hacer cachondeo de esto. Ya no voy a entrar ni en el fondo del tema
de la prisión permanente revisable que es algo que democráticamente en este país
se ha decidido. Ustedes cuando tenían mayoría lo modificaron y ahora que ya no la
tienen, pues han pedido que la vuelvan a modificar, en fin, como dice, fin de la cita,
se decía, fin de la cita. No hay más, la democracia es eso. La democracia es que en
el Congreso de los Diputados se deciden unas cosas, y ojalá se decidieran también
otras, en las que no estamos del todo de acuerdo y que generan ciertas tensiones
sociales en otros territorios.
Ustedes hablan de Estado en esta moción y vamos a hablar de Estado también en
la siguiente moción. Por supuesto esta moción de la prisión permanente, en contra.
En la moción número 15, voy un poco a lo mismo que le he contado antes a los
compañeros de Ciudadanos pero cambiándole el sujeto. Ustedes son el gobierno
de este país. Ustedes deben apostar por el transporte público, una reducción del
cuarenta y pico por ciento de la inversión en el transporte público metropolitano, no
es invertir en transporte público. Y comenzar aquí a hablar de, ustedes se
comprometen internacionalmente en el COP21, en una serie de reuniones a cumplir
una serie de objetivos, los cuales ustedes dicen que van a tope con ellos y
después, Portugal respecto al mix energético nos pasa la mano por la cara
fácilmente porque ellos han conseguido los objetivos que buscaban para el 2020,
cuando nosotros estamos todavía a un 4 o un 5% de consecución de los objetivos,
y ya no hablamos ya del resto de países del norte que sin casi sol, nos duplican,
nos triplican en producción solar. Y eso también es hablar de medio ambiente, es
hablar también de afectación al transporte, tiene afectación a tantas cosas.
Usted ha hablado a grandes rasgos de la inversión que hace el Estado, el gobierno
del estado español en el transporte metropolitano. Yo les voy a hablar de una
ciudad que yo creo que ha gobernado el Partido Popular hasta el 2015, que es
Madrid. Madrid tiene un transporte público metropolitano muy bueno, muy bueno.
Es verdad, se ha invertido mucho dinero y es muy, muy bueno, y tiene una calidad
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excelente. Pero si usted mira, usted decía, no, es que ha subido la T-10, ha subido
no sé cuánto. Vale. Esperanza Aguirre en Madrid subió un 29% lo que sería aquí la
T10, siendo además unipersonal en Madrid, que sólo puede utilizarlo una persona,
porqué yo aquí, si la compro, la puedes compartir la T10, hasta que se agotan los
10 viajes. Pero en Madrid no es el caso. Una T-10 que vale 12,20, es decir, 2 € más
que aquí en Barcelona, desde el 2015. Hasta el 2015 gobernaba, creo yo, el Partido
Popular en Madrid. Y entonces, ya desde entonces, era más caro el transporte
público en Madrid que en Barcelona.
Venir aquí a dar ciertos, no sé, ciertas lecciones de lo que debe ser el transporte
público cuando tenemos un ejemplo muy claro que es la capital de España, donde
no se cumplen los criterios que usted dice. El transporte público en Madrid es más
caro que en Barcelona y lo tiene que pagar más gente, además, porque el
transporte público en Madrid se paga a partir de los 7 años. Un joven tiene que
pagar desde los 7 años hasta los 25 que tiene su tarifa de 20€ de la T-Joven,
perfecto, pero paga desde los 7 años. En Barcelona pagan desde los 16 años, son
9 años menos de estar pagando el bono de transporte público para los niños y para
los estudiantes y las niñas de las ciudades.
O sea, creo que venir aquí a hacer cierto postureo con el tema de la tarifa, pues no
me parece que sea, y en el caso de Ciudadanos como no gobierna en ningún sitio,
pues aún le voto la moción a favor. Pero ustedes como sí que lo han hecho, y me
parece una falta de respeto terrible venir aquí a reírse del personal, se lo voto en
contra.

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

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. El Partit Demòcrata en contra de la pena..., la moció aquesta de la pena de
presó permanent atempta contra qualsevol principi de proporcionalitat, de reinserció
del pres, contra qualsevol política de recuperació de l‟infractor, i també directament
contra els principis generals d‟un estat de dret.
La presó permanent revisable instal·lada dins d‟un ordenament jurídic del que se‟n
diu un estat de dret, tot i que hi ha molts que dubten que hi siguem a un estat de
dret, un estat de dret que atempta contra aquests principis. Hi votarem en contra.
La moció de rebuig a la pujada de les tarifes del transport públic. Miri, jo hi hagut un
moment, continuaré, la votaré que sí, però li he d‟assegurar que hi ha hagut un
moment en que pensava, aviam, avui no hem parlat de res del procés. Jo els hi
prometo que no anava a parlar, els hi prometo. Presentàvem una moció, la moció
que presentarem, li prometo que no anava a parlar d‟aquest tema, però per parlar
d‟aquest tema, de les tarifes, moció de rebuig a la pujada de les tarifes del transport

…/…

138

públic, s‟ha omplert, no un minut de glòria, sinó els deu minuts de glòria per dir tot lo
bé que ho fan vostès, bé no, efectivament no han dit res que facin bé perquè no fan
quasi res bé, i han passat un recital de tot el que fem malament els altres, la qual
cosa no em sembla malament si presenten una moció que parli d‟això.
Li deia, votarem a favor d‟aquesta moció perquè el què no podem és donar suport a
una decisió que és insensible amb les necessitats reals de la ciutadania. Per aquest
motiu li votarem a favor, i pel títol, i per l‟acord. Pel contingut té un zero darrera
l‟altre, tant com aquell magistrat del Tribunal Suprem que li han donat un zero per
les seves capacitats per anar al Tribunal d‟Estrasburg, un zero. Perquè ens ha
parlat d‟un tant per cent de votació, que el 80 % de la població no sé què, jo dic,
home doncs miri, això del tant per cent també li podria dir que a Catalunya hi ha un
tant per cent superior al 50 % a favor de votar un referèndum. Podríem entrar en
aquesta dinàmica, i és que a més a més, és que vostè ho posa, allò que se‟n diu a
“huevo”, és a dir, ho vol.
Després parlem de tot el transport, paguem diners, no paguem diners, o sigui,
quants diners representa que l‟estat espanyol no retorna a Catalunya, retòrica de
sempre, 16.000 milions cada any i tal. És que no sé com s‟atreveixen a fer totes
aquestes coses, perquè entenc que en aquests moments per una vegada que hi
havia un Ple que transcorria amb la municipalitat, que és el que crec que hem
d‟intentar sempre fer, a vegades és poc possible, però aquesta vegada era
possible, i, a més a més, el títol de la moció jo creia que quedava clar, però clar, i
amb la moció l‟acord també quedava clar, però clar quan ha agafat aquesta
verborrea de 10 minuts seguits dient tot lo dolents que som i tot lo bons que són,
doncs torno a mantenir que li voto que sí, però un zero en la seva intervenció.
Essent les 21:25 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. Jo faré el posicionament de la moció número 15 i el Coque de la
número 14.
Bé, sobre la moció del PP sobre el tema de la pujada dels preus del transport, li
votarem en contra, i votarem en contra bàsicament perquè vostès són un dels
culpables d‟aquesta pujada. Nosaltres hem manifestat anteriorment el nostre
posicionament per votar a favor de la moció de Ciutadans, però vostès són un dels
actors principals d‟aquestes pujades, doncs ens sembla una mica sorprenent que
vostès presentin aquesta moció.
Perquè vostès són els responsables, com comentaven abans, del deute que tenen
acumulat amb la Generalitat de Catalunya, amb les diferents administracions,
envers aquesta manca de suport econòmic al finançament del transport públic que
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és de més de 546 milions d‟euros des del 2010, perquè vostès ja al 2010 van
disminuir l‟aportació de 150 milions a 95 milions.
I després clar, vostè critica la Generalitat per un posicionament que han pres el mes
de desembre. Jo li recordo que la Generalitat de Catalunya està segrestada pel
partit del govern, del Partit Popular. Estan aplicant el 155 i el responsable de la
Generalitat en aquests moments, de manera il·legítima, és el Sr. M. Rajoy, per tant
vostès aquest posicionament de vot l‟han efectuat.
I ens sorprèn també vostès que parlin, no sé si ho he entès malament, de que
vostès han destinat molt milions d‟euros a finançar el transport públic a nivell de
Catalunya. No sé quins milions d‟euros hi hagut, com li deia abans han disminuït
aquest tipus d‟aportacions, no sé si pot donar xifres, o a lo millor el que van fer és
que han fet la transferència en un compte corrent d‟aquests casos de corrupció que
vostès tenen com és el cas Gürtel.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sobre la moció número 14, un no sap bé com prendre‟s-ho. A mi no sé, m‟entra
una mica de riure de veure que com a argument ens porta un change.org però bé.
La moció aquesta del partit populista, nosaltres la rebutgem perquè precisament el
què fan en aquesta moció és això, populisme. L‟estat espanyol és un dels països
europeus amb un índex de criminalitat més baixos i una població reclusa més alta.
La cadena perpètua encoberta, que és aquesta presó permanent revisable no ve a
resoldre precisament els problemes que hi ha a l‟estat espanyol respecte a la
justícia i a la població reclusa. És simplement una mostra més dels tics repressius i
populistes que juguen amb un dels temes estrella de la dreta que és el de la
seguretat, i nosaltres estem radicalment en contra. Moltes gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Per la moció número 14, moció de suport i defensa de la presó permanent
revisable, com ja s‟intueix al propi redactat de la moció, nosaltres estem en contra
d‟aquesta mesura i demanem la seva derogació. Per això també estem en contra
d‟aquesta moció.
Aquesta mesura, que es va aprovar el 2015, converteix el nostre codi penal en un
dels més durs d‟Europa i s‟allunya del principi d‟humanització de la pena, orientada
a la reinserció i a la reeducació social.
És una cadena perpètua a la pràctica i totalment innecessària, ja que a la darrera
reforma del Codi Penal ja es van establir 40 anys de pena efectiva sense remissió
de condemna, i amb la possibilitat de mesures de control posterior per a casos
sense possible reinserció.
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És a dir, ja tenim una mesura per a aquests casos, no fa falta fer una presó
permanent revisable que a la pràctica, com ja hem vist, és una cadena perpètua. Ja
hi ha mesures que estan aprovades i, com ja va dir també en Jaume Moya al
Congrés, en aquest cas ens trobem davant d‟un cas de populisme punitiu on
s‟aprofita la sensibilitat de la societat davant delictes molt greus, i amb el què el PP
vol castigar l‟autor dels fets oblidant-se de la reinserció del mateix.
Nosaltres sempre proposarem i estarem a favor de mesures que treballin en
aquesta orientació, que és la finalitat de la llei, que és la reinserció d‟aquestes
persones que cometen delictes del tipus que sigui, i tenim mesures per intentar que
aquestes persones que són difícilment reinsertables a la societat, doncs estiguin
vigilades i acurades. Però no és aquesta ni ho serà mai.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, respecto a la moción del transporte público, creo que nuestro posicionamiento
ha quedado muy claro en la moción anterior de Ciudadanos.
Pero sí queremos remarcar, queremos insistir en que ustedes no han desarrollado
una ley para financiar el transporte público que se aprobó en julio del 2015. No lo
han hecho. Desde el 2010 al 2017, el estado español ha reducido su aportación un
46 %, siendo la administración que menos aporta ahora mismo al transporte
público.
También, paradójicamente y por el artículo 155, quien preside en estos momentos
la autoridad del transporte metropolitano, y en diciembre cuando se produjo esta
subida, pues es precisamente el secretario general de infraestructuras y movilidad
del Estado. O sea, son estos ejercicios de cinismo que a nosotros sinceramente no
nos gustan pero nada.
Luego también, durante la moción están ustedes muy preocupados de la
emancipación de los y las jóvenes de nuestro país. Bueno pues mire, no sé, abolir
la reforma laboral, fomentar el trabajo digno y suficiente y fomentar la vivienda
pública y social, serían medidas que seguramente harían que estos jóvenes
pudieran emanciparse, y no solamente los jóvenes sino también las miles de
familias, millones de familias que están pasándolo muy mal por una crisis
económica de la cual ustedes son directamente responsables.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien gracias. La moción de apoyo a la defensa de la prisión permanente
revisable.
No es la primera vez que yo en este Pleno manifiesto mi opinión, y estar un poco en
contra de que mociones de este tipo las traigamos aquí a este Pleno, porque creo
que no es aquí, no es el órgano al que le corresponde debatir estas cosas.
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Sinceramente yo creo que hay mociones, y sobretodo esta precisamente, son de un
calado importante técnico que hay que conocer muy bien las leyes, que hay que
tener muy en cuenta cosas con las que yo creo, por lo menos a mí se me escapan,
y aparte quizás el Sr. Rainaldo tenga más idea porqué es jurista, pero se nos
escapa a veces muchas cuestiones que no creo que se hayan de debatir aquí.
El Código Penal todos sabemos que es una competencia exclusiva del Estado
central y creo que es una cuestión suficientemente seria, este tema sobre el que
además recaen dudas constitucionales. Así se ha hecho y se ha discutido en el
Parlamento del Estado de la nación, como para que traslademos a este Pleno
ahora esa responsabilidad donde son incapaces de ponerse incluso hasta de
acuerdo los propios juristas y especialistas en la materia, en si hay visos de
inconstitucionalidad o no.
O sea, yo creo que traspasar esa historia aquí, esa responsabilidad a este Pleno, y
además caemos en eso de vez en cuando, en traer aquí mociones que poco tienen
que ver. Hombre, es verdad que a veces hay mociones que tienen que ver con el
Estado central pero que afectan más directamente a los temas de proximidad de los
ciudadanos y tal, y esto, hombre, pues no creo yo que sea, vamos, que merece un
análisis muy serio, muy riguroso y muy sosegado.
Y no creo que sea este foro donde tengamos que discutirlo. Aquí cada uno podrá
tener su libertad más o menos de conciencia para pensar de una forma u otra, es
verdad que los partidos tienden a ser, tener uniformidad y trasladar las cosas para
que todo el mundo piense más o menos igual, pero hay cuestiones muchas veces
que son, y podríamos decir, de conciencia. Y la verdad, y lo repito otra vez, no creo
que este sea el foro donde debamos discutir este tipo de cuestiones donde hay
incluso dudas serias, hasta los propios juristas, de la constitucionalidad o no.
Por tanto, nosotros, como no queremos meternos en jardines y doctores tiene la
Iglesia en el Parlamento español, para que debatan esto sosegada y
tranquilamente, nos vamos a abstener y que sean nuestros diputados a nivel del
estado español, que nos representan a todos, toda la soberanía del pueblo español,
los que discutan y lleguen a un acuerdo, si puede ser de consenso, que es lo bueno
y lo que interesaría.
Por tanto, reitero mi abstención. Simplemente yo reclamo aquí que no estoy
capacitado jurídicamente para opinar sobre estas cosas y sería muy, com se diu en
català, molt agosarat fer aquest exercici. O sea que reitero la abstención de nuestro
grupo.
Y en cuanto a la otra moción, pues hombre, nos parece coherente votar en
consecuencia. Es verdad que es distinta a la nuestra pero no deja de abundar en el
tema concreto, que es que en definitiva miremos por nuestros ciudadanos más
humildes y que no les subamos el transporte público y que hagamos también
esfuerzos y que no le pasemos la pelota el uno al otro, que si la culpa es de Madrid,
que si la culpa es de la Generalitat, que si la culpa es de Perico el de los palotes.
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Al final la culpa es de todos, y al final aquí las únicas víctimas que hay son los
ciudadanos que sufren las consecuencias de que no nos entendamos y que cada
uno tire para allá. El uno que si pacto fiscal, que si nos debe dinero, el otro que si te
he pasado tanto, el otro vaya, vamos a entrar en esta pelea permanente y no nos
vamos a poner de acuerdo.
Y al final, insisto otra vez, los que se llevan el palo a los bolsillos son los más
necesitados, la gente que nos está pidiendo permanentemente que nos
entendamos, que no nos echemos la culpa, que no el tú y tú más, que acabemos
con eso, sobretodo en temas tan sensibles como este.
Así que vamos a votar a favor por coherencia con lo que hemos mantenido en la
nuestra, pero haciendo así ese requerimiento, hombre, que tengamos ya de una
vez muy presente los que ejercemos la política que tenemos que tirar adelante lo
que decimos en los programas. Lo he dicho antes, y aquí lo reitero otra vez, así que
por coherencia votaremos a favor, y porqué en el fondo de la cuestión de la moción,
estamos de acuerdo. Muchas gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, parlarem de la moció 15. No li votarem a favor, no la votaremos a favor, Javier.
Entendemos además que es algo diferente de la de Ciudadanos pero hay dos o tres
cuestiones de las que ya se han… yo creo que se ha debatido abastament, pero
hay dos o tres cuestiones que valdría la pena que las pudiéramos poner blanco
sobre negro.
No es verdad que las tarifas aprobadas por la ATM no tengan en cuenta la
tarifación social, no es verdad. Hay otra cuestión, porqué ahí está ese 25 % que les
digo, de tarifas que benefician a las rentas más bajas.
En segundo lugar, está todo el proceso con la T-Movilidad para este año, que hará
que eso mejore. Pero sí que le tengo que dar la razón en alguna cuestión, el Estado
ha reducido, todos lo hemos dicho, su aportación, es verdad que esa aportación
debería haber tenido un consenso y una participación con el propio Estado. En eso
le doy la razón, a quien se le pide corresponsabilidad en una financiación, debe
tener opinión, se le debe dar opinión en todas las cuestiones de carácter
administrativo que se derivan de ello.
Y ahí sí que le doy la razón, y en otra cosa más, en que es necesaria la
intervención del Estado para que haya una política de transporte accesible a toda la
gente que vive en el territorio español porqué sino no lo será. Estaremos de nuevo,
si no hay una ley que expresamente recoja desde el punto de vista español todas
las características del transporte, estaremos permanentemente pervirtiendo la
necesidad de regular tarifas según en qué territorio y la aportación de las
administraciones públicas. Por tanto, ahí también debo decir que hay camino por
recorrer.
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Y finalmente, sí que es cierto que la Generalitat aprobó por unanimidad una ley,
pero eso fue en el 2015 y no le cuento a usted lo que ha llovido desde entonces, y
las circunstancias que han motivado que algunas de las leyes, tanto en el
Parlamento español durante el año 16 y parte del 15, en el Parlament de Cataluña
durante estos dos últimos años, pues en fin, no han sido, y en eso hemos de
reconocer todos, supongo que los que están ahí más, no han sido un dechado de
productividad. Digámoslo así y ahí lo dejo. No quisiera entrar en otras polémicas.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies, Sra. Alcaldessa per posicionar-nos respecte de la moció núm. 14, de
suport i defensa de la presó permanent revisable.
Decía el Sr. Javier Martín que es una ley que la gente valora mucho y que además
ha tenido un magnífico resultado. Está en vigor desde el 2015 y se ha aplicado una
vez. Si la ha acertado es infalible. Pero vaya, me parece una muestra, digamos,
poco significativa.
A partir de ahí, mire, es que yo creo que empezamos con una ley, que como se ha
explicado, se aprobó en el 2015 gracias a la mayoría suficiente que tenía el Partido
Popular que la impulsó, pero modificar el Código Penal a partir de hechos de
impacto en la sociedad, eso siempre es malo, siempre, en una dirección o en otra.
Y hacer resurgir un debate, o poner en valor un debate en función de algunas de
esas cosas, también vuelve a ser un mal asunto.
El Código Penal requiere pausa, requiere tranquilidad, requiere reflexión y
sobretodo requiere que la gente esté de acuerdo en los objetivos que se buscan.
Evidentemente es condenar a aquellos que cometen delitos relacionados con la
pena, pero tiene otros aspectos como son la resocialización de la gente, la
reinserción y cómo podemos conseguir que personas que en un momento
determinado se ven excluidas de su socialización en un ámbito comunitario
habitual, pueden volver a ese ámbito comunitario, a ese ámbito social, reinsertados,
si se les da una segunda oportunidad en la vida. Creo que todos merecemos una
segunda oportunidad, y a partir de aquí podemos entrar en un debate mucho más
complejo sobre la tipología de delitos y todas esas cuestiones.
Pero mire, una ley que se llama ley permanente revisable, es una ley que es un
oxímoron, o es permanente o es revisable, por qué si es revisable no puede ser
permanente. Si lo que se buscaba es ir a una ley que permitiera, o unas condenas
que permitieran una cadena perpetua, llámesele por su nombre, entonces no lo
revisamos. Pero claro, eso ya incluso al Partido Popular, en un momento de
mayoría absoluta, incluso a ellos les pareció excesivo.
Entonces, a partir de ahí la realidad nos da unas consecuencias o nos da unos
relatos que yo creo que son absolutamente contrarios a lo que buscaba la ley.
Tener condenas, tener una ley permanente revisable no garantiza que vayamos a
tener una duración mayor de las penas, entre otras cosas porque obliga a
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revisarlas. Pero si una cosa tiene el Código Penal, es que ese Código Penal se
tiene que basar sí o sí en certezas, y es uno de los elementos fundamentales del
código moral, la certeza. A partir de que nosotros decimos que es una pena
permanente revisable pero tampoco se fija en qué condiciones, si hay algo que
desaparece es la certeza, y creo que como legisladores, y así le corresponde, creo
que hace un mal favor aplicando una legislación de estas características.
Y finalmente, mire, en Francia donde un violador múltiple en prisión permanente
revisable no dura más de 15 años sin que su pena sea revisada, en España con la
legislación del 2002 que era la anterior, la posibilidad de condena era mucho más
larga, con lo cual lo que han encontrado, lo que encontramos con esta tipología de
condenas es el efecto contrario al deseado, porqué la obligación de la revisión
puede llegar a hacer, o hace la mayoría de veces, que se aplica y en otros países
que se aplica, que la condena efectiva al final acabe siendo menor.
Con lo cual, mire, yo creo que el imaginario colectivo piensa que con una
terminología de ese tipo estamos endureciendo el Código Penal y estamos yendo a
una garantía de penas más largas, y sencillamente eso no es así, y sobretodo
atentamos contra lo que es la certeza.
Y ya acabo, hoy les ha tocado bailar a los compañeros de Ciutadans en un baile
que les gusta poco. Y yo creo que en el fondo era uno de los objetivos del Partido
Popular, no aquí, allí, intentar ponerles a ustedes en sus contradicciones y dejarlos
en una situación en que de hecho todo el arco parlamentario en el Congreso ha
presentado la remodelación de esta ley, para acabar con la pena permanente
revisable, excepto ustedes. Y ustedes han acabado refiriéndose a bueno, a ver qué
dictamina el Tribunal Constitucional, a ver si nos lo arreglan allí. La política no se
arregla en los tribunales. En contra.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
A ver, respecto a la prisión permanente revisable, solo un par de puntualizaciones,
porqué efectivamente es algo excepcional que se aplique pero es un instrumento
más para los jueces. Y no es cierto de que reduzca las condenas, no es cierto que
perjudique la reinserción. Lo que sí es cierto es que una persona, un delincuente
que no ha querido o no ha sabido o no se puede reinsertar, no puede estar en la
calle, ni vigilado ni no vigilado.
Precisamente por eso se ha puesto en marcha esta norma y ahora ha venido a
colación porque hay grupos políticos, todos, frente al clamor popular que quiere
mantenerlo, que quieren quitarla y eliminarla, por intereses que a lo mejor no son
intereses generales, y tenemos partidos, también es cierto, como Ciudadanos, que
prefieren ponerse de perfil porqué claro, es un tema donde tienen que decidir y
como es mejor hablar que decidir, pues esperemos y que decidan otros. Pero no ha
sido el Partido Popular el que lo ha traído.
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Y claro, señores de Esquerra Republicana, garantizar la seguridad de los
ciudadanos no es populismo, es responsabilidad, responsabilidad de los que
gobiernan, garantizarla. Y responsabilidad es preocuparse de otras cosas, de otras
cosas como, claro, como el dinero que envía el Estado. Usted no sabe si llegó o no
llegó, yo le garantizo que llegó, a lo mejor lo destinaron ustedes a otras cosas, pero
llegar, llegó.
Por eso lo único que quiero decir sobre el transporte metropolitano es que en
Madrid se financia mayoritariamente por la comunidad autónoma, y precisamente
en Madrid también tienen, aparte de muchos más servicios que en Barcelona, por
desgracia, muchas más tarifas o abonos que en el área metropolitana de
Barcelona. Y sí que encarecen la T-10 pero los abonos son más baratos, y aquí el
que han incrementado, la T-50/30, un 30 %, un 10 % más que la T-10.
Mire, Sra. González, lo que usted dice de los jóvenes es un discurso de hace cuatro
años, ya está un poco desfasado. Primero porqué no fue el Partido Popular quien
generó la crisis, es quién nos ha sacado. Y segundo por qué actualmente está
bajando el paro, medio millón cada año, entre ellos el paro juvenil y son los jóvenes
los que necesitan títulos de transporte económicos para poder desplazarse, incluso
para estudiar o trabajar.
Pese a que a lo mejor las cifras no les gustan, está bajando el paro, y renueven el
discurso porqué ese discurso se les ha quedado algo desfasado.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, solo para puntualizar esto último. Es que tampoco me gusta que se digan
mentiras en el Pleno. Lo que ha dicho usted, directamente es mentira. La 50/30, a
la que usted ha hecho referencia en Barcelona, ya es por sí una tarifa que no existe
en Madrid. En Madrid no existe la T-50/30, pasa del billete sencillo a la T-10 y la Tmes. Y que hay más tramos es falso también. Es falso.
Usted ha dicho, hay más sistemas tarifarios en Madrid que en Barcelona y es falso,
eso es directamente falso. En Madrid van jubilados, jóvenes, T-10, T-mes, T-año y
sencillo. Vamos, lo sé porqué además siempre en Madrid me muevo en transporte
público, a lo mejor no todo el mundo lo puede decir, y no todo el mundo tiene la
experiencia de hacerlo, pero es así y bueno, lo tiene en la web y es muy revisable y
muy rápido además, con google lo busca rápido.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bueno, yo creo que creerse las propias mentiras es algo muy habitual en el Partido
Popular, pero en fin. El discurso no se nos ha quedado antiguo, todo lo contrario,
está más vigente que nunca.
Y para su información, ya que está preocupado por el tema de las tarjetas para
jóvenes y tal, continúan congelados títulos sociales como la T-Jove, la T-mes
bonificada para gent en situació d‟atur, i la T-Jove per a famílies monoparentals i
nombroses. Ya lo hemos dicho antes.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, no, es que, a ver Sr. Belver, nosotros, el Partido Popular puede traer las
mociones que quiera y no creo yo que tenga mucha intención de meter el dedo en
el ojo. Él considera que la tiene que traer aquí y la trae.
Pero yo le digo una cosa, tanto a ustedes, a la vieja izquierda como a la vieja
derecha, que no se obsesionen ustedes con nosotros, y dedíquense a taparse sus
vergüenzas. No intenten, porque mire, tanto el PP, por ejemplo, que se dediquen a
acabar con la corrupción que tienen ahí que bastante gorda es, y que no se
obsesionen con nosotros. Pero ustedes, otros tres cuartos de lo mismo, también las
tienen.
Por tanto, yo creo que el PP aquí tiene todo el derecho legítimo a traer las
mociones, aunque yo estoy en desacuerdo en que se traigan ese tipo de mociones.
Pero Sr. Belver, no, no, no creo yo que el tema vaya por ahí porqué nosotros, y en
el Parlamento la abstención también cabe, cuando vemos que hay dudas, y están
diciendo ilustres juristas, oiga esto habrá que consultar a ver qué pasa, y el
Constitucional, como somos constitucionalistas y nos creemos la Constitución, lo
que hacemos es mirar, ver, escudriñar, a ver hasta qué punto podemos violentar la
Constitución o no, y aquí parece ser que no están las cosas tan claras, por eso
mientras tanto el Partido al que yo represento hoy aquí, ha optado por la abstención
pero ya le digo y se lo reitero otra vez, no se obsesionen ustedes.
La vieja política que nos conceda por lo menos el beneficio de la duda ya que en
vez de estar obsesionados con nosotros, de que este te pega, que te deja de pegar,
y nos ponen en un fuego cruzado en que ustedes están, no es no, y el otro, y tú
más, pues hombre, ahí no queremos entrar nosotros y nos pillan en un fuego
cruzado ustedes aquí, y cuando tendrían que dedicarse tanto los unos como los
otros a limpiar sus casas, que están bastante sucias, bastante sucias.
La corrupción se está comiendo al PP, pero es que ustedes en Andalucía y en otros
lugares de la grande España, esta que tenemos que es muy grande, que tiene
norte, sur, este, oeste y estamos ahí, también hay corrupción del Partido Socialista.
Por tanto, ya le digo dedíquense a arreglar sus casas.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mire, cuando vuelven los clásicos es que algo le ha apretado el zapato, con lo cual
usted sabrá.
Pero mire, y acabo, usted dice, tápense ustedes las vergüenzas. Yo no puedo tapar
las vergüenzas de este grupo municipal porqué para tapar las vergüenzas tendría
que levantarme, y creo que por respeto a todo el Consistorio es mejor que siga
sentado aquí.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sra. Secretària, si ens diu com ha quedat la… están rechazadas las dos.
Muy bien.
Passem a la penúltima moció, la d‟Esquerra Republicana de Catalunya.
Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 14 i 15, adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 14.- DE APOYO Y DEFENSA DE LA PRISIÓN PERMANENTE
REVISABLE.
Ha estat REBUTJADA 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 d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 3
vots a favor dels representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro
Alonso Navarro i Sonia Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González,
assistents presents en el moment de la votació.
MOCIÓ 15.- DE RECHAZO A LA SUBIDA DE LAS TARIFAS
TRANSPORTE PÚBLICO PREVISTAS PARA 2018 POR EL ATM.

DEL

Ha estat REBUTJADA amb 18 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
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Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro i amb 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. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i Sonia Esplugas
González i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez, assistents presents en
el moment de la votació.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, número 16, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per part del Sr. García, la presenta.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, Alcaldessa. L‟Hospitalet en els darrers anys fa bandera de les smart
cities per tal d‟utilitzar els avenços tecnològics per tal de millorar la qualitat de vida i
la millor vida de les persones.
Avui els telèfons mòbils i les tabletes s‟han convertit en una eina essencial pel dia a
dia dels ciutadans, dels autònoms, dels professionals i de les empreses. Davant
d‟aquesta nova realitat les ciutats tendeixen a garantir la màxima i millor
connectivitat possible, però un dels punts febles és que encara no s‟ha avançat
prou en prestar suport mitjançant sistemes de càrrega i alimentació per a dispositius
mòbils.
Actualment, únicament podem trobar alguns punts de càrrega en algunes
poblacions o en alguns mitjans de transport públic com són els ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya. Davant d‟aquesta necessitat, a diferents ciutats com
Barcelona, Sant Cugat del Vallès, Nova York, Múrcia o Rivas Vaciamadrid, per
posar alguns exemples, han començat a instal·lar diferents carregadors mòbils a
diferents punts de la ciutat.
Aquesta moció, que demanem des d‟Esquerra Republicana, va en aquesta direcció,
instar a l‟equip de govern que posi carregadors mòbils als principals espais públics
de la ciutat. A fer aquest tipus d‟estudi perquè es pugui posar en equipaments
municipals, com podrien ser els poliesportius, o poder fer també algun tipus de
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carregadors mòbils itinerants per a esdeveniments de la nostra ciutat, com poden
ser les festes de primavera, les festes majors o les botigues al carrer.
I també, com una de les mesures, estudiar la possibilitat d‟arribar a acords de
patrocini per a aquest servei per intentar disminuir el cost per a l‟administració
pública o fer-ho de forma gratuïta, com ha passat en algunes poblacions.

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. El fons de la moció jo crec que és un... si al final anem en línea amb la
societat i tal, doncs té cert sentit, pel tema dels street charges i demés, però hi ha
una sèrie de coses dins de la moció, hi ha una sèrie de requisits, i sobretot amb el
tema del tercer acord que fa una mica que trontolli aquesta voluntat que és garantir
la seguretat dels dispositius mòbils.
Això al final, no sé si que és que vostè parla o el que demanen en aquesta moció
són els típics armaris aquests que van amb clau on tu pots deixar el mòbil carregant
i marxes, o perquè normalment el que s‟està fent de street charges a les ciutats on
han comentat i altres ciutats del món, són directament un captador solar amb un
endoll, amb una tauleta, on les persones i els usuaris que estan al carrer carreguen
el mòbil mentre estan treballant, o mentre estan comunicant-se, o bé, al final mentre
estan fent ús del dispositiu mòbil. No té gaire sentit a l‟espai públic posar un
element on tu pots deixar el mòbil i marxar perquè al final l‟estàs deixant en un lloc i
no l‟estàs utilitzant tampoc, i no te l‟endus amb tu, llavors perd la filosofia del telèfon
mòbil també.
Jo crec que sí que està bé el fons de la moció però no trobem sentit en el model o
potser hauríem de buscar un model que s‟adeqüi a l‟utilització que s‟ha de fer
d‟aquest element. Sí que jo crec que s‟ha de posar també en valor que en aquesta
ciutat el fet de posar carregadors solars al carrer, pot ser simbòlicament i perquè es
visualitzi el tema solar, doncs és molt interessant però qualsevol endoll que
col·loquéssim a la xarxa d‟energia, a la xarxa elèctrica municipal de l‟Hospitalet
seria un endoll que tindria una font sostenible d‟energia, perquè tota la que es
contracta en aquest Ajuntament es certificada com a energia verda.
Llavors jo crec que, com és un element molt tècnic i s‟hauria de buscar altres
propostes i més, votarem en contra de la moció però sí que és un element que
estudiarem dintre de l‟àrea.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. En contra. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, nosaltres hi votarem a favor perquè ja en el seu dia també nosaltres, el
PDECAT, vam presentar per ampliar els llocs WI-FI de la ciutat, crec que totes
aquelles coses que vagin avançant doncs i millorant la ciutat en aquests aspectes,
és positiu.
Li he de dir que ara m‟ha sorprès el seu vot negatiu. I em sorprèn el seu vot negatiu
perquè en el benentès, i això li dic jo com a Jordi Monrós, que quan un presenta
una moció, algú creu que es pot estudiar alguna cosa per millorar-la, crec que
quedaria molt bé fer les aportacions positives per si aquesta moció es pot aprovar
en el moment de la seva presentació, fer les aportacions necessàries per intentar
arribar a un consens, si és possible, i això no li dic ara a vostè com a reprimenda
pel que ha fet, sinó que ho dic en general a tothom.
Si creiem, com vostè diu, que des de l‟àrea poden fer aportacions positives, crec
que havien de haver fet aportacions positives en favor de poder consensuar una
moció per votar-la. I per tant entenc que això és una reflexió que els hi faig a tots els
regidors, especialment als de govern, que jo en el meu cas em trobo sempre
aquesta recepció, però penso que vostè ha fet una resposta que jo crec que dic,
home, la propera vegada intenti oferir, si pot, una modificació d‟aquesta moció, un
afegitó, una millora perquè si realment es pot votar una moció, home, al final les
mocions no són només d‟un, sinó al final acaben sent de tots perquè les fem
municipalment per avançar.
I dit això, en tot cas no li dic perquè s‟ho prengui malament, és una reflexió que jo
també em faria a mi mateix. Doncs això, votem favorablement a la moció.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Votaremos favorablemente la moción.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, nosaltres també creiem que és una bona, com ha comentat també el
company, creiem que de fons és una bona iniciativa però també tenim molts dubtes
en el redactat de la moció. Coses que no ens acaben de quadrar. També hem de
ser conscients que hi ha avenços tecnològics constants, és molt ràpid i no sé si això
s‟hauria d‟adaptar constantment, i aquí li veig un problema.
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Després també en incorporar-ho a peu de carrer, doncs també li veig un problema
perquè són més obstacles al carrer, jo no sé ben bé si això acabaria de funcionar,
com ha comentat també el company, deixar allà el mòbil o el que sigui i marxar, no
sé si ho faria la gent, i si estan allà parats doncs jo que sé, no sé què fan allà parats
carregant el mòbil, tampoc té gaire sentit això.
La qüestió dels patrocinadors tampoc ens agradava massa perquè posar més soroll
publicitari a la ciutat i fer doncs equipaments, que això seria un petit equipament,
amb publicitat tampoc ens agradava, pensàvem que potser sí que estaria bé tenir
punts de càrrega però potser a equipaments que ja estan fets a la ciutat, no sé,
d‟una altra manera.
Avui dia existeixen moltes maneres de carregar el mòbil, moltíssima gent porta
carregadors portàtils, no sé fins a quin punt això seria molt pràctic o molt utilitzat a
la ciutat. Sincerament sí que creiem que és una possibilitat a estudiar, que es
puguin posar llocs de càrrega però ja dic amb aquestes premisses, és a dir, un altre
tipus de dispositius però creiem que la moció tal i com està proposada no li veiem
que tingui cap novetat que sigui aprofitable a la ciutat, per això ens abstindrem.
No votem en contra perquè sí considerem que com a proposta de línea a seguir pot
ser adient, el intentar donar més suport a aquests dispositius i que la gent pugui
carregar-lo a algun lloc, però aquesta proposta concreta no la veiem nosaltres.
Abstenció.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, no sé, pero yo sinceramente esta moción, estamos hablando aquí de smart
cities y adaptar a las nuevas tecnologías nuestra ciudad y luego, una cosa que yo
descubrí cuando viajé no hace mucho, que hace aquel tío allí en el poste aquel, que
estaba solo allí y tal, descubrí que había cargadores de móvil por la calle y me
parecía bien, incluso yo tuve un día un problema y pues mira, puedo cargar el móvil
aquí.
A ver, yo creo que una ciudad moderna y bueno a la señora alcaldesa le gusta
hablar de esto de la smart city, hacer estas conferencias donde usted nos cuenta la
ciudad idílica que nos va a montar aquí y demás, bueno pues no entiendo porqué
ahora hay gente aquí, a la alcaldesa en eso le daré siempre la razón, todo lo que
sea abundar en que las nuevas tecnologías estén a pie de calle y que se facilite la
vida de los ciudadanos, pues me han sorprendido sinceramente las afirmaciones
que he oído aquí en este Pleno, algunos grupos a los que yo… creía yo que no
estarían, no sé qué motivo.
Además la moción, lo que dice es algo bastante razonable, fíjense ustedes, la
propone Esquerra Republicana, vea que no me mueve a mí nada más que el
beneficio de verdad de la ciudad. Puedo estar en contra de cuarenta mil cosas que
nos separa un abismo, pero cuando tienen razón me da igual que sea Esquerra
Republicana o Perico el de los palotes. Quien proponga una moción que yo crea
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que favorece a esta ciudad, va a tener nuestro consenso y nuestro apoyo, y esto
creo que favorece.
Y en cualquier caso la moción tampoco está diciendo, hágase esto como imperativo
y tal, sino está proponiendo una serie de cosas como póngase una prueba piloto,
hágase esto, véase, vamos que está dando alternativas para ver, por qué si luego
resultara que de ahí se desprende un fracaso absoluto que la rechazan los
ciudadanos y que encima eso es imposible e inviable, pues a lo mejor pero está
dando una alternativa por lo tanto yo creo que votar en contra de esta moción
seguramente es negar algo a qué la ciudadanía camina.
Yo creo que nuestros, sobre todo los jóvenes nos lo van a agradecer mucho, si se
encuentran con esa posibilidad porqué no todos los jóvenes pueden entrar ahí a
chupar luz de un bar porqué tiene que hacer una consumición y porqué de verdad,
y no todos tienen tampoco para poder comprarse esas baterías y tal. Bueno que al
final, eso no molesta, y no creo, y además si se estudian alternativas, como
propone la propia moción, de encontrar patrocinadores porqué es verdad que hoy la
gente está dispuesta a pagar por que ponga, esto lo patrocina fulanito o menganito,
y yo creo que eso en equidad cubriría en gran medida el coste que pudiera tener.
Sinceramente, no entiendo porqué, y cuando se habla tanto de las ciudades
inteligentes, smart cities, no se facilita algo que hoy es algo de uso común y
corriente como que alguien pueda cargar el móvil en cualquier sitio, hombre, no
digo yo que hayan como bolets sino que a lo mejor podamos estar alguno, decir
pues, poner en tal sitio, en tal sitio, o sea a una distancia más o menos prudente
para que podamos tener esa posibilidad de que, sobre todo los más jóvenes que
son los que más utilizan todo esto, pues tengan la posibilidad de cargar.
Por tanto votaremos a favor y no entendemos por qué una moción que está de tal
manera puesta que no hay un imperativo de hacer, sino que se dice, que se pruebe,
que se hagan cosas y que se… posibilidad de llegar a acuerdos, de ubicaciones, de
ver, de hacer pruebas piloto, pues no sé yo porqué no.
Nosotros votaremos favorablemente a esta moción que propone Esquerra
Republicana, además lo que he dicho anteriormente, se vea que nosotros votamos
todo lo que creemos que es bueno para esta ciudad, venga de donde venga, por
mucho que haya ideas que nos puedan separar hasta el abismo. Muchas gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies alcaldessa. Bé, ja s‟ha comentat una mica l‟objecte de…
Miri, el plantejament que els hi farem al grup d‟Esquerra Republicana ja sé que no
els acabarà de convèncer, perquè la moció la trobem benintencionada, però trobem
moltes prevencions a l‟ús de carregadors a l‟espai públic, amb tots aquest
requeriments de seguretat, antivandalisme, control, que vostès deixen caure a la
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moció, que sembla una cosa senzilla, que el Sr. García deia, bueno aquí pon el
punto de recarga, bé això no és tan fàcil.
Nosaltres sí estem treballant en una idea que és desenvolupar aquests punts de
recàrrega en tots els equipaments municipals en els que sigui possible. Per tant cap
jove de la ciutat, aquesta ciutat no és tan gran, cap jove de la ciutat que necessiti
recarregar, doncs si tenim en els equipaments municipals punts de recàrrega, ho
podrà fer.
I amb això estic d‟acord amb el grup de Canviem, crec que hem de donar solucions
més pragmàtiques i més fàcils i més adequades en aquest sentit, a la realitat social
que tenim i al model de ciutat que tenim en aquests moments, i això no posa en
contradicció el model de smart city.
Aquesta ciutat acull la fira de smart cities, l‟alcaldessa és la presidenta de la xarxa
espanyola de ciutats intel·ligents. A mi em sembla que està fent com a ciutat i com
a govern, prou feina en l‟àmbit de les ciutats intel·ligents i s‟estan desenvolupant
models d‟intervenció en aquest àmbit, tant socials com tecnològics al servei de la
ciutadania, i una cosa i l‟altra no són contradictòries.
Per tant, buscarem aquests espais en els equipaments i en els locals d‟ús públic,
també buscarem la complicitat de comerços, abans es parlava, i ja sé que vostè
deia, no en un bar això. Bé, si alguna cosa té l‟Hospitalet són espais de restauració i
de bars... sí, bé, o no, depèn, de vegades la gent està disposada a col·laborar.
Aquestes coses, Sr. García, cal treballar-les, hem de confiar en que la ciutadania
també estigui compromesa, i perquè no, el comerç també vulgui de alguna manera
col·laborar en alguns àmbits.
Per tant, buscarem la manera de que hi hagin aquests punts de recàrrega en
equipaments, insisteixo, en locals de pública concurrència i donarem, per suposat,
la informació, la comunicació que calgui. Farem aquestes proves pilot i anirem
veient si efectivament és necessari desplegar a l‟espai públic algun element més.
Moltes gràcies. Votarem en contra.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Molt breu, molt breu. És a dir, aquesta proposta que nosaltres traslladem a
l‟Hospitalet a nivell de moció, és un fet que ja s‟està produint a altres ajuntaments
governats pel mateix color polític que aquesta ciutat, o per altres formacions que no
han votat a favor, també s‟està desenvolupant en el seu àmbit municipal que
governen en algunes ciutats.
És una moció que deia únicament fer un tema d‟un estudi d‟implementació i
bàsicament era una proposta, però bé ens ha quedat bastant clar, és a dir, al final
votem en contra però estem d‟acord amb la proposta. És un nou posicionament del
grup socialista, de votar en contra de mocions però estar d‟acord amb el fons de les
mocions que es plantegen.
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A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bé, prenent aquesta última, és un posicionament perquè vostès diuen, no, al final
és una moció que demana un estudi o una prova pilot darrera d‟un estudi o d‟una
prova pilot i en hores de feina, i en hores de feina d‟una àrea que està
sobresaturada de feina.
Jo estic d‟acord amb el fons de la moció, i si arriben propostes o bé algun particular
que vulgui, o alguna empresa que vulgui fer un... doncs se l‟escoltaria i parlaríem a
veure si es pot tirar endavant, o inclús si hi ha alguna proposta d‟alguna associació
o alguna empresa local que vulgui fer aquesta aposta també en col·laboració amb
l‟Ajuntament, doncs sí que l‟escoltaríem i potser i tot, ho tiraríem endavant.
Ara clar, aquí demanem estudis i proves pilot contínuament de moltes coses i al
final sumat amb tota la feina de fiscalització, respondre preguntes, al final tenim uns
tècnics que van, i ho dic, van a tope. I també em toca també defensar una mica
aquesta posició de dir, bé, és una bona proposta, l‟acceptarem, la podem estudiar,
inclús si la volen treballar, la treballem però sense saturar el personal.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, gràcies alcaldessa. Sr. García, no és cap modalitat contradictòria, senzillament
estem d‟acord en facilitar aquesta recàrrega dels telèfons mòbils a la ciutadania.
El que hem de fer cas també és a la literalitat que vostès fan en les mocions.
Després no ens poden exigir compliment estricte, nosaltres intentem complir. Abans
ho deia el Sr. Belver, si complim garrotada, i sinó també. Escolti‟m, intentem complir
les coses.
Per tant, és millor que li digui el què farem, que no que li digui que farem una cosa
que després no farem. Per tant, ens comprometem a fer el que hem expressat en
aquest Ple, a partir d‟aquí, vostè tregui les conseqüències o les derivades que
vulgui.
En fi, jo crec que millor aposta per aquesta ciutat, des d‟un punt de vista de smart
city, difícilment la trobarà en cap altra ciutat d‟Espanya. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Quedaria per tant rebutjada. Passem a la última moció, a la de
Convergència i Unió, la número 17.
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Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 16, adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 16.- PER LA INSTAL·LACIÓ DE CARREGADORS SOLARS PER A
DISPOSITIUS MÒBILS A L’HOSPITALET.
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 10 vots a favor dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Javier Martín Hermosín, Pedro Alonso Navarro i
Sonia Esplugas González; dels representants d‟ERC-AM, Srs. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez i
amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez, assistents
presents en el moment de la votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb la moció presentada pel Grup Municipal de Convergència i
Unió, número 17, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, manifestar en primer lloc que havíem presentat una primera moció en la qual hi
havien quatre acords i que hem fet una modificació que se li ha passat a tots els
grups però que la volia concretar que l‟acord primer, o sigui els tres unificats en un
primer acord que seria concretament, obrir un procés participatiu durant l‟any 2018
per tal que els hospitalencs puguin fer propostes de millora per a la remodelació i
reordenació de la Rambla Just Oliveras, en coordinació i d‟acord amb el procés que
ja està iniciat per la reordenació de la Plaça Lluis Companys i que es mostri el
compromís de l‟equip de govern de dotar econòmicament aquest projecte el més
aviat possible.
La Rambla Just Oliveras tothom sap que és un dels llocs més emblemàtics i més
transitats de la ciutat de l‟Hospitalet. En el seu dia es va fer una remodelació però la
realitat és que en aquests moments, veiem que com en altres llocs, creiem que

…/…

156

s‟hauria de fer un procés participatiu per estudiar el que seria la millora tant de la
imatge, de l‟accessibilitat i de la mobilitat d‟aquesta Rambla, enllaçada amb una
Rambla Marina que sí que en el seu moment s‟ha pogut remodelar i tenint en
compte que tenim una avinguda amb dos carrils, un carril bici, amb carrils que en
teoria en el seu moment circulaven molts cotxes però que a l‟hora de la veritat això
ha quedat molt reduït.
I per tant hi ha terrasses, desnivells en el moment d‟accedir i d‟entrar la gent, pujar i
baixar, i també és un lloc que hi passen molts vianants, s‟hi fan moltes activitats
durant l‟any, festivitat de Sant Jordi, pels volts de Nadal les entitats al carrer, o sigui,
tota una sèrie d‟activitats que creiem que fan que aquest ús que se li dóna a la
Rambla, mereixeria doncs una remodelació dirigida en aquest sentit, millorar la
imatge, millorar la mobilitat, millorar l‟accessibilitat, i tot això creiem que al final, com
que qui participa i qui gaudeix d‟aquesta Rambla, són els ciutadans de l‟Hospitalet,
els hospitalencs i hospitalenques, creiem que seria bo obrir un procés participatiu
per decidir quina és la millor, si acceptem questa moció de fer una remodelació, un
procés participatiu en que tothom pugui participar i opinar de com li agradaria que
fos la Rambla Just Oliveras, i donar-li doncs, vull dir, bé, la Rambla ha evolucionat
en tots aquests anys d‟història de l‟Hospitalet, evidentment sempre ha evolucionat
en positiu, i jo crec que ara potser és el moment de fer el mateix, de donar-li una
clau de volta i de projectar una nova Rambla Just Oliveras, enllaçada amb la
Rambla Marina i tal i com diem aquí, amb la Plaça Lluís Companys, per tenir doncs
una ciutat més amable, tant visualment com a nivell de mobilitat i accessibilitat.

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.

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

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
A favor de la moció.
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SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Abstenció.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, nosaltres votarem a favor.
És ben cert que és necessària una plataforma única en el que és la Rambla, però
també que s‟ha de contemplar la comunicació amb el barri de Can Serra, la relació
amb carrers adjacents, la circulació de bicicletes i la mobilitat en general d‟aquesta
zona.
També considerem que és molt important que el procés participatiu sigui molt ampli,
que pugui ser una pluja d‟idees de molta gent que està passejant i que utilitza molt
la Rambla, i que els processos participatius no han de servir per legitimar una
proposta X, sinó per treballar-la des de la base, amb amplis consensos i fer que
realment el projecte sigui de tots i de totes.
És aquesta la nostra idea, i espero que sigui així si es fa aquest procés participatiu
per remodelar aquesta Rambla.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, sí, vamos a ver. Al final yo cuando vi la moción tenía otros tintes y demás.
Hablaba de hacerla ya con carácter más prioritario y tal. Bueno, ya le digo al Sr.
Monrós que tranquilo por qué vamos a votar a favor pero sí haremos unas
consideraciones.
Siempre que se habla de un proceso participativo es bueno, yo creo que eso está
bien que la ciudadanía participe en la toma de decisiones, de cómo quiere sus
barrios y demás, y hombre, al final eso lo vemos positivo, porque además da una
tregua importante para que se puedan hacer las cosas bien, con tranquilidad, se
hable con el consell de distrito, con la gente que más está en el entorno de esa
calle que les afecta y la que viven cada día, aunque esta es una calle, la Rambla,
que la vive toda la ciudad.
Y remodelar una vía tan emblemática como la Rambla siempre es una idea
atractiva. Pero claro, y tener el orgullo de decir, me paseo por la Rambla de mi
ciudad porqué es algo emblemático. Todo eso está muy bien, que la gente se
identifique con algo en esta ciudad porqué es que la verdad tenemos desgracia, tan
pocas cosas con las que identificarnos para poder pasear a gusto y tal, aunque todo
el mundo tiene un sentido de pertenencia a su barrio y tiene su orgullo, y por eso
mismo nosotros también pensamos que la Rambla, a mí me gusta, de verdad como
está, yo adoro la Rambla, me gusta ese bulevar, terrazas, incluso el tema de los
ciclistas. Sí, todo es mejorable, y seguramente habrá que verlo.
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Yo creo que no es una prioridad, yo creo que eso puede esperar, y me alegra y me
congratula que en esta moción que usted ha rectificado, por lo visto y parece ser
que ha comentado con el Sr. Fran Belver, porqué me dijo, no, yo esto lo veo pero
tendremos que hablar y tal porque a lo mejor llegamos a... pues que haya usted
estimado las consideraciones del Sr. Fran Belver, y haya retrocedido en cuanto al
tiempo nos parece positivo, porque nos da la posibilidad de verlo con más calma, y
además no es una obra que tenga que tener una gran prioridad, claro que a todos
nos gustará que los vecinos participen y hagan su diseño y demás.
Porque miren, la Rambla de Cataluña está mucho más degradada, está peor,
seguramente esos vecinos también agradecerían que ahí, la avenida, perdón, la
avenida, disculpad, también agradecerán, sí podría tener el concepto de Rambla
también porqué también aquello es grande y tal. Fíjese si ahí se podría hacer una
cosa importante, y remodelar y hacer cosas y tal, pero que yo creo que hay, de
verdad, hay, sobre todo en los barrios del norte que están bastante, si cabe, con
falta de hacer cosas, pues quizás son prioridades.
Por eso me alegra, me alegra que al final eso siendo algo que es bueno y que yo
voy a estar a favor de que se haga porqué todo es mejorable, a mí me encanta,
cuando me gusta una calle, no quiero que la toquen mucho, y seguramente habrá
quien piense pues es que a mí no me gusta y habría que tocarla, estoy de acuerdo,
estoy de acuerdo con eso porqué no va a ser mi opinión. El día que toque la
Rambla a lo mejor, ya veremos, ojalá acertemos pero que no sea para peor, porque
a mí es que me encanta como está ahora, como las Ramblas de Barcelona y tal. Ya
tiene ese sabor de ciudad que ha adquirido.
Pero en fin, todo es mejorable. Por tanto me congratula que al final se haya
recapacitado y se le dé a esto un margen para que en el próximo ejercicio pues en
el plan de inversiones se contemple, y mientras tanto tengamos tiempo de que los
ciudadanos y ciudadanas, sobre todo los que están ahí, aunque yo creo que
también tenían que decir algunos del resto de la ciudad, no solamente del centro,
¿por qué? Porque la viven, es nuestra calle por antonomasia, es la calle de las
terrazas, los bulevares, que todos explicamos, cuando salimos de nuestra ciudad,
que tenemos una Rambla que nos permite estar allí, hasta las tantas, hasta que nos
permite la ordenanza, que es muy popular, que tiene algo cosmopolita ya, si cabe.
Por lo tanto, yo creo que es bueno pero no era una prioridad y estoy contento con
que se haya visto así. Vamos a votar a favor, como le he dicho anteriormente, y sí
hacer una consideración, antes de tocar cosas que en teoría creemos que están
bien y que cubren bien las necesidades de los ciudadanos, miremos las prioridades.
Miremos las prioridades porque hay barrios por ahí que dan pena como están. Ya le
digo que esa calle a la que hemos hecho referencia anteriormente, que es la
avenida de Cataluña, hay un tramo que es terrible, que necesita mucho mover
mucha cosa.
No me extiendo más, que ya todo el mundo tiene ganas de marcharse a casa. Veo
que me miran ya como diciendo, cállate pesado, que ya nos lo has explicado. Pues
bueno, pues vamos a votar a favor y nada más. Muchas gracias.
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SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, votarem favorablement. Jo també faig perquè no pateixi en Jordi, però bé, ja sap
que votarem favorablement.
Jo sí que vull fer una consideració perquè quan hem parlat amb en Jordi d‟aquesta
moció fins a arribar a aquest text, perquè ningú no es porti a engany, aquest
mandat no es farà cap obra a la Rambla. I ho dic així perquè, com saben vostès, el
pla d‟inversions municipals està aprovat, s‟està desenvolupant i més enllà de quin
sigui el resultat d‟aquest procés participatiu, si hi ha cap proposta de fer alguna
cosa, tret que només participi el Sr. Miguel García que no tocarà res, amb la qual
cosa sí que podem executar en aquest mandat, però si no és així, si no és així i
s‟ha de fer obra, l‟obra serà d‟una importància segurament rellevant i això significarà
un projecte, necessita temps i diners. No tenim temps i no hi ha diners en el pla
d‟inversions perquè ja està compromès fins el final de mandat.
Per tant, que ningú no es porti a engany i que ningú no pensi una altra cosa, i que
quedi clar que l‟equip de govern diu, escolta comencem el procés participatiu, però
aquesta inversió no es farà en aquest mandat.
Dit això, a més a més, el que s‟està fent, com saben sobretot els membres del
Consell de Districte del Centre, s‟està fent ja un procés participatiu en el que és la
plaça Lluís Companys, amb la qual cosa a més a més podem lligar les dues
intervencions per donar-li una certa lògica a la plaça Lluís Companys, i acabar
entretant cap a la Rambla Just Oliveras, abans d‟arribar a l‟avinguda Carrilet.
I certament, la ciutat és gran, s‟han de fer coses, s‟ha de prioritzar, no es pot fer tot,
no es pot fer tot alhora. Però, per exemple, el Sr. García plantejava el tema de
l‟avinguda Catalunya. En el tema del procés de la remodelació del treball en els
blocs Florida, ja està contemplat el desenvolupament de l‟avinguda Catalunya, però
és que, a més a més, com vostè sap, a un dels extrems de l‟avinguda Catalunya
que toca el Torrent Gornal, a més a més allà, teníem la línea 9 del metro, i allà
teòricament hi haurà una incidència, esperem ben aviat si hi ha un
desenvolupament de l‟estació central de La Torrassa.
Per tant, per allò de l‟eficiència dels recursos públics, esperem aviam què passa
perquè si s‟ha de modificar allà, si s‟ha d‟incidir allà, ho faríem una sola vegada. No
tindria sentit fer la Rambla nova i que una vegada acabada, la tinguéssim que
rebentar per tot el tema de l‟estació.
I si parlem de la Rambla Catalana ja l‟hem acabat que també vam fer un procés
participatiu, s‟ha acabat l‟obra de la Rambla Catalana per tant la Rambla, iniciem el
procés participatiu, l‟avinguda Catalunya està previst fer-ho amb el
desenvolupament del pla en els blocs Florida, i la Rambla Catalana ja s‟ha acabat
l‟obra.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sí, Sr. Monrós. Jo ja que hi ha tant consens…

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, no, però volia precisament…

SRA. ALCALDESSA
No ho dic per…

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
No, no, no volia entrar. Jo volia agrair la votació de la gent favorablement, inclús
recollir l‟abstenció del Partit Popular. En el seu dia quan amb el Fran Belver vam
parlar d‟aquest tema, precisament vam fer això. Si el Partit Demòcrata hagués
volgut que la moció no s‟hagués aprovat, per criticar l‟equip de govern, hagués
deixat la moció estrictament tal i com estava perquè em votessin en contra, per
poder criticar que no votaven això.
Però com que jo m‟estimo la meva ciutat, el què volia era, i suposo que igual que
tothom, que tots aquells llocs que tenen el seu atractiu, que el pas dels anys ha
anat canviant. Jo tinc unes fotos, que va fer el meu pare quan era molt petitó, en
que la Rambla era terra i hi ha un pastor amb les cabres o amb les ovelles, no
recordo ara exactament, passejant per la Rambla de fa molts anys i aquella era una
Rambla, hi havia can Gajo, can Gajo, tot camps, estava enfangat i un pastor, no
recordo si eren ovelles o cabres, passejant pel mig de la Rambla. Això si ens ho
preguntem ara és increïble de pensar que això podia passar.
I per això, hem acceptat modificar, bé no modificar, sinó modificar un acord que
permetés el que realment volíem o el que hem demostrat que volem tots, doncs que
efectivament s‟estudiï, bé, s‟estudiï amb un procés participatiu, fer un pas endavant
i fer una nova rambla que no vol dir carregar-se tot el què hi ha, ni molt menys. No,
no, hi ha coses que són molt positives. Jo crec que són més temes de mobilitat,
igualar-les a un sol nivell, o sigui, fer coses que es puguin aprofitar millor, que
visualment siguin més maques i que alhora siguin més transitables, es puguin fer
més actes, els comerços tinguin més activitat, les terrasses tinguin més activitat.
I evidentment, crec que ho deia l‟Ana, al voltant d‟aquests carrers també es vegin
beneficiats. Això és una mica també el què es va fer en el seu dia, quan es va
aprovar la moció del carrer Príncep de Bergara, de que no anava només en el sentit
del carrer. El carrer era el que pivotava, era el que tenia més complicacions sobre el
terreny, però que evidentment s‟havia de fer una reordenació amb tot el que
significava un mercat, el comerç i tal.

…/…

161

Al final, el què volem és que les ciutats evolucionin, com evoluciona la societat, i
com evolucionen moltes coses i per tant agraeixo això. I era el què li deia abans al
company, en el Rafa, que jo sempre estic disposat, o sigui quan presento una
moció, no em crec amb la veritat absoluta, excepte que sigui una cosa que tingui
molt clara, i el partit demòcrata no som així, pensem que qualsevol aportació que la
faci millorar, i amb ell també hem tingut mocions que hem millorat, doncs estic obert
a tothom.
I no ho espero només de l‟equip de govern, que moltes vegades, i evidentment amb
els seus vots et pot donar aquesta moció, que te la votin a favor, sinó que quan
presento la moció espero qualsevol aportació positiva de la resta de grups. No
l‟espero només d‟uns, l‟espero de tots. I per tant, els convido a que fem tots un
exercici però també faig aquesta reflexió respecte del nostre grup de ser capaços,
de que les mocions que aprovem siguin millors de les que presenta el grup
proponent.
A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias. No, hombre, yo de verdad que hago, valoro mucho lo que dice y
demás, y yo además estoy contento cuando he visto que al final usted consensuaba
con el Sr. Fran Belver el dejar en definitiva la moción ahí casi sine die, pues está
bien. No pasa nada. ¿Por qué? Porque seguramente vamos a tener tiempo, como
lo he dicho, para estudiar todo eso, hacer un proceso participativo de verdad y que
la ciudadanía pues se exprese claramente.
Esto está muy bien, es un ejercicio que yo valoro mucho. Valoro mucho que usted
sea capaz de, luego se lo explicará usted a los vecinos, pues mira, no ha podido ser
de esta manera porque al final podíamos haber salido mal y no se hubiera llegado y
así a lo mejor consigo que, por lo tanto muy bien.
Creo que el Sr. Fran Belver le da buenos consejos y usted tiene que seguirlos
porque siempre lo hace con la mejor voluntad y eso no está mal, no está mal
porque al final lo importante no es hacer las cosas ya, sino que al final se hagan.
Yo creo que ha estado muy bien. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs si no hem recomptat malament, quedaria aprovada per una àmplia
majoria, i passaríem ja al punt últim del Ple, que és precs i preguntes.
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Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 17, adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 17.- PER OBRIR UN PROCÉS PARTICIPATIU PER REMODELAR LA
RAMBLA DE JUST OLIVERAS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb esmenes a la seva
part dispositiva, ja incorporades, 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, 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.
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 3 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín, assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

La rambla de Just Oliveras és, potser, un dels espais més emblemàtics i
representatius de l‟Hospitalet.
L‟estació de Renfe, les estacions de metro i la seva connexió amb el barri de
Bellvitge així com els diferents establiments i comerços que hi ha, fa que la rambla
de Just Oliveras sigui un dels espais més transitats de la ciutat.
Tanmateix, amb el pas del temps aquesta rambla ha anat patint petites
modificacions que han comportat que a hores d‟ara tinguem una rambla amb espais
on s‟ha prohibit la circulació de vehicles (però que continuen tenint les mateixes
característiques que abans), amb desnivells, amb un carril bici que comparteix de
manera intermitent el seu recorregut amb la circulació de vehicles i amb un espai
central on conviuen les diferents terrasses dels establiments i els vianants.
L‟amplada de la rambla, junt amb la seva ubicació i significat per la ciutat, fa que
aquest espai tingui un gran potencial a l‟hora de poder contribuir en una millor
imatge de la ciutat i de poder garantir una millor mobilitat i accessibilitat.
Entenem que donat que, com s‟ha mencionat anteriorment, aquest espai és un dels
carrers més transitats i visitats tant pels hospitalencs com per persones que vénen
de fora (i que accedeixen a la nostra ciutat a través dels diferents transports públics
que conflueixen a la rambla) és necessari que la remodelació i reordenació d‟aquest
espai es faci tenint en compte l‟opinió i els desitjos del veïnat tot obrint un procés
participatiu.

…/…

163

La remodelació de la rambla de Just Oliveras és, també, un mecanisme per
reactivar el comerç i l‟activitat econòmica tant dels establiments que hi ha a la
mateixa rambla com dels que estan al seu entorn.
Per aquests motius, el grup municipal de CiU-PDeCAT proposa al Ple de
l‟Ajuntament de l‟Hospitalet l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Obrir un procés participatiu durant l‟any 2018 per tal que els hospitalencs
puguin fer propostes de millora per a la remodelació i reordenació de la Rambla
Just Oliveras, en coordinació i d‟acord amb el procés que ja està iniciat per la
reordenació de la Plaça Lluis Companys i que es mostri el compromís de l‟equip de
govern de dotar econòmicament aquest projecte el més aviat possible.
SEGON.- Donar trasllat dels acords d‟aquesta moció a l‟associació de veïns del
Centre i Sant Josep, a les associacions de comerciants del Centre i Sant Josep, a la
Federació d‟Associació de Veïns i al Consell del Districte I.
CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU
MOCIÓ 18.- PER A LA REVISIÓ I CONTROL DE LA CORRECTA APLICACIÓ
DE LES ORDENANCES FISCALS A LES GRANS SUPERFÍCIES I
FUNDACIONS.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
MOCIÓ 19.- EN DEFENSA DEL SECTOR DEL TAXI, CONTRA L’INTRUSISME
I LA DESREGULACIÓ.
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)
PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

CIUTADANS


En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 22 de desembre
de 2017, pel regidor del grup polític municipal de Ciutadans, Sr. Jesús Amadeo
Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto al ruego formulado en el Pleno del 22 de diciembre de 2017, en relación
a la moción sobre los Servicios funerarios, concretamente a las publicaciones de la
página web, le comunico que tomamos nota de su sugerencia.
Atentamente,”


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans,
RGE número 90903, de 13 de desembre de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del Gabinet
de l‟Alcaldia, Sra. Rosa Alarcón Montañés, que literalment diu:

“Respecte a la instància que heu presentat en el RGE d’aquest Ajuntament, amb
número 90903/2017 amb data 13 de desembre de 2017, informem del següent:


Sobre la despesa protocol·lària que s’esmenta a la seva instància de data
01/10/2016, reiterem que als antecedents que obren en aquest Gabinet, no
consta cap despesa corresponent a aquesta data, donat que l’Alcaldessa
estava a Madrid en una activitat de partit. No obstant, si que consta despesa
amb data 11/10/2016 i que coincideix amb el Restaurant Sucapà que
indiquen al llistat relacionat a la instància RGE 73722/2017, però amb data
01/10/2016. S’ha detectat error material al document d’habilitació que indica
que és una despesa protocol·lària de data 22/09/2016 però que correspon a
11/10/2016 i que ja s’ha esmenat.



Sobre la despesa protocol·lària de data 1/03/2016 correspon a la despesa
indicada al nostre escrit anterior que per error es va constatar amb data
19/3/2016.



En relació als dinars corresponents al 3 i 9/2/2016 corresponen a reunions
de treball amb responsables d’Àrees de l’Ajuntament per tractar temes
d’interès i de competència de l’Àrea corresponent.



En relació a la despesa del 19/10/2016, correspon a un dinar amb un mitjà
de comunicació per explicar i difondre projectes i reforçar la imatge de la
ciutat.

Per altra banda, i en relació a la petició d’informació de la identificació explícita i
número de persones que han participat als dinars, ampliem la informació que ja
es va facilitar anteriorment, informant del següent:


12/01/2016. Dinar de 3 persones amb periodista de premsa escrita i
personal del Gabinet.



13/01/2016. Dinar de 3 persones amb 2 Portaveus de Grups Municipals.
A llistat anterior per error es va incloure al grup de trobades amb
impulsors estratègics.
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14/01/2016. Dinar de 5 persones amb Director Diari tirada nacional i
acompanyat, i personal del Gabinet de l’Alcaldia i de Comunicació per
explicar projectes ciutat.



21/01/2016. Dinar de 5 persones amb el Director i Conseller Delegat
d’Editorial per presentar nous projectes editorials que impliquen a L’H, i
acompanyada per personal del Gabinet de l’Alcaldia i de Comunicació.



26/1/2016. Dinar de 3 persones amb presidenta d’entitat socioeducativa
de L’Hospitalet que col·labora amb projectes de ciutat i acompanyada
per personal equip directiu.



27/01/2016. Dinar de 5 persones amb dos periodistes de premsa escrita
per explicar projectes ciutat i acompanyada per personal del Gabinet de
l’Alcaldia i de Comunicació.



02/02/2016. Dinar de 7 persones d’agraïment als pessebristes que han
confeccionat el pessebre de l’Ajuntament. Acompanya 1 persona del
Gabinet de l’Alcaldia.



03/02/2016. Dinar de 2 persones amb regidor per tractar temes d’interès
i de competència de l’Àrea corresponent.



4/2/2016. Dinar de 5 persones amb Director i editor de Diari d’Economia
per explicar nou projecte a la ciutat, acompanyada per personal del
Gabinet de l’Alcaldia i de Comunicació.



9/2/2016 Dinar de 2 persones amb Directora de Departament de
l’Ajuntament per tractar temes relacionats amb la seva competència.



10/02/2016 Dinar de 6 persones amb President i Gerent d’Escola
Universitària, per projecte estratègic per la ciutat i acompanyada per 2
Regidors i personal equip directiu.



16/02/2016. Dinar de 6 persones amb Director General de la Generalitat
i un acompanyant de la Generalitat, Regidor i Tècnic de l’Ajuntament i
personal equip directiu. Per projecte estratègic que volen implantar a la
ciutat.



01/03/2016. Dinar de 3 persones amb periodista de premsa escrita i
personal del Gabinet.



10/03/2016. Dinar de 4 persones amb gestor d’entitat cultural per a
impulsar projectes estratègics, Regidor i personal equip directiu.



16/03/2016. Dinar de 3 persones amb promotor cultural per projecte de
ciutat i personal equip directiu.
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13/04/2016. Dinar de 4 persones amb Director i Editor de Diari Digital
per explicar projectes ciutat. Acompanyada per personal del Gabinet i de
Comunicació.



19/04/2016. Sopar de 5 persones amb dos representants del món
sindical per a impulsar projectes estratègics. Acompanyada per Regidor i
personal equip directiu.



11/05/2016. Dinar de 3 persones amb Conseller Delegat Grup Editorial
per a impulsar projectes estratègics a la ciutat.



06/06/2016. Dinar 4 persones amb periodista per a explicar i difondre
projectes i reforçar imatge de la ciutat. Acompanyada per personal del
Gabinet i de Comunicació.



16/06/2016. Dinar de 5 persones amb Responsable d’Informatius i
corresponsal del medi, per difondre projectes. Acompanyada per
personal del Gabinet i de Comunicació.



21/06/2016. Dinar de 4 persones amb Director Internacional Fira i CEO
empresa impulsora projectes per reforçar imatge de la ciutat, i
acompanyada per personal equip directiu.



29/06/2016. Dinar de 6 persones amb Tinenta d’Alcalde i dos tècnics
Ajuntament vinculat a Xarxa de Ciutats Intel·ligents per acordar
polítiques de col·laboració entre ciutats. Acompanyada de Regidor i
personal equip directiu.



05/07/2016. Sopar de 2 persones amb gestor d’entitat cultural per
projecte cultural de ciutat.



7 i 15/09/2016. Sopars amb 4 i 8 alcaldes respectivament de l’Àrea
Metropolitana per acordar polítiques de col·laboració entre ciutats.



21/09/2016. Dinar de 4 persones amb periodista de mitjà de comunicació
per a explicar i difondre projectes i reforçar imatge de la ciutat.
Acompanyada per personal del Gabinet i de Comunicació.



22/09/2016. Dinar de 4 persones amb Directora adjunta de mitjà de
comunicació i un acompanyant del mitjà de comunicació i persona del
Gabinet.



11/10/2016. Dinar de 4 persones amb gestor d’entitat cultural amb Tinent
d’Alcalde i personal equip directiu de l’Ajuntament.



14/10/2016. Dinar de treball de 5 persones amb Director Internacional
Fira, acompanyant de Fira, Tinent d’alcalde i personal equip directiu per
parlar sobre projectes estratègics de la ciutat.
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19/10/2016. Dinar de 6 persones amb 3 periodistes col·laboradors
diferents mitjans per explicar i difondre projectes i reforçar la imatge de
la ciutat. Acompanyada per personal del Gabinet i de Comunicació.



09/11/2016. Dinar de treball de 6 persones amb President i Directora
General d’Associació per temes relacionats amb Smart City i presentació
projecte d’àmbit nacional amb dos regidors i persona equip directiu.



10/11/2016. Dinar de 2 persones amb Rector d’Universitat per projectes
vinculats a la Ciutat.



17/11/2016. Dinar de 3 persones amb gestor d’entitat cultural per
explicar projecte cultural de ciutat i personal equip directiu.



23/11/2016. Dinar de 4 persones amb representants entitats culturals per
parlar sobre projecte de ciutat.



30/11/2016. Dinar de 2 persones amb portaveu Grup Municipal, a petició
del portaveu. A llistat anterior per error es va indicar que era entitat que
col·labora en projectes de ciutat.



01/12/2016. Dinar de 4 persones amb gestor d’entitat cultural
impulsar projectes estratègics, Regidor i personal equip directiu.



14/12/2016. Dinar de 2 persones amb expert en gestió municipal per
explicar projectes estratègics de la ciutat.

per

Tanmateix, volem aclarir, que les despeses d’aquestes reunions/dinars, en multitud
d’ocasions estan originades al intentar coordinar les agendes dels participants, i
sempre en l’exercici de les seves funcions públiques. Per altra banda, és una
manera de difondre els establiments de L’Hospitalet, ja que el comerç i la
restauració de la ciutat és el sector que major número de llocs de treball genera a la
ciutat, i entre les funcions de l’Alcaldia està la de representar-la institucionalment.
Cordialment,”

CUP-POBLE ACTIU


En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal CUP-Poble
Actiu, RGE número 90976, de 13 de desembre de 2017, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea
d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo,
que literalment diu:

“Respecte a la pregunta que vàreu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament amb número 90976 i data 13 de desembre de 2017, sobre la
retirada dels materials (llaços grocs) dipositats als espais de Pont de la Torrassa i
barri de Bellvitge i de la qual us vaig sol·licitar pròrroga, l’informo:
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La neteja del Pont de la Torrassa la va realitzar ADIF amb personal propi, pel perill
que suposava l’existència del cablejat de les catenàries a prop de les zones on es
van dipositar els llaços.
La resta d’actuacions de neteja d’aquests elements la va realitzar l’empresa
concessionària del servei de recollida de residus i neteja viària per indicació
d’aquesta Ponència.
No es tracta d’una actuació de neteja aïllada, els serveis de neteja fan actuacions
pràcticament a diari de retirada d’encartellades incíviques i esmena d’accions contra
el mobiliari urbà, i es documenta cadascuna d’elles.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.

PARTIT POPULAR
Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d‟acord amb el
que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟ha formulat en temps i
forma 1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 12
de gener de 2018 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
1.- RGE núm. 3.762, de 12 de gener de 2018.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de enero de 2018.
En relación al servicio de atención domiciliaria que realiza Servicios Sociales, este
Portavoz y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


Cuantos usuarios han recibido atención domiciliaria con el copago durante el
año 2017.



Cuantos usuarios han recibido atención domiciliaria sin el copago durante el
año 2017.



Cuantos usuarios han rechazado el servicio de atención domiciliaria con el
copago durante el año 2017.”
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En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d‟Alcaldia i Regidor de Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment
diu:
“Señor,
Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con el número 3.762 y fecha 12 de enero de 2018, con relación al
servicio de ayuda a domicilio, y según lo que dispone el artículo 55 del Reglamento
Orgánico del Pleno, con efecto de que sea contestada en el Pleno Ordinario del 23
de enero de 2018, procedemos a continuación a dar respuesta:
Pregunta: Cuantos usuarios han recibido atención domiciliaria con el copago
durante el año 2017.
Setecientas ochenta y ocho personas han recibido el servicio de ayuda a domicilio
con copago durante el año 2017.
Pregunta: Cuantos usuarios han recibido atención domiciliaria sin el copago
durante el año 2017.
Mil ciento cuarenta personas han recibido el servicio de ayuda a domicilio sin
copago durante el año 2017
Pregunta: Cuantos usuarios han rechazado el servicio de atención
domiciliaria con el copago durante el año 2017.
Dos personas han rechazado el servicio con copago durante el año 2017.
Atentamente,”

CUP-PA
Per part dels regidors del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d‟acord
amb el que disposa l‟article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s‟han formulat en
temps i forma 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 21 de desembre de 2017 i 15 de gener de 2018 i, per tant, amb més de 6
dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l‟Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 93.874, de 21 de desembre de 2017
“El grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet, sol·licita als responsables
municipals oportuns de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la següent
informació:
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1) Un esquema /organigrama de les diferents unitats i dels comandaments policials
que conformen la totalitat del cos de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat.
Incloent-hi dins d’aquest esquema la totalitat dels agents del cos i el seu lloc dins
d’aquest organigrama.
2) Confirmar el nom oficial de les següents unitats dins del cos de la Guàrdia
Urbana de l’Hospitalet de Llobregat, popularment anomenades com:
• Unitat de convivència i civisme
• Unitat escorta Alcaldia
• Unitat d’Intervenció Operativa
• Unitat de Protecció Civil
3) Quins agents conformen aquestes 4 unitats actualment (desglossament de
nombre d’agents i número d’identificació de cada guàrdia)?
4) Quan i com han accedit cadascun d’aquests agents a les quatre unitats
especials abans esmentades? En quina data s’han incorporat i mitjançant quin
procés de selecció o prova d’idoneïtat?
5) Quin és el procediment de recursos humans o administratiu (prova d’aptituds,
definició de perfils i competències professionals, selecció discrecional, etc) per tal
d’accedir a les 4 esmentades unitats actualment?
6) Quines són les tasques policials i els objectius específics de cadascuna
d’aquestes 4 esmentades unitats (amb un recull del detall de les tasques
diferenciades de la normal activitat policial de qualsevol altre agent de la Guàrdia
Urbana de la ciutat)?
7) Quins plusos i/o complements salarials existeixen específicament pels agents
d’aquestes 4 unitats dins de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet? Quin és el seu
import? Quants agents els cobren i des de quan?
8) Quants comandaments (i agents, si n'hi ha) han cobrat en el passat, o estan
cobrant ara mateix, el complement d’emergències tècniques? Des de quina data
han tingut aquest complement en nòmina? Fins a quina data? S’ha retirat aquest
complement a alguna persona? Per quins motius?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sr.
José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
número 93874 i de data 21 de desembre de 2017, i segons el que disposa l’article
55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
del mes de gener en relació a: “informació relativa a diferents aspectes de la
Guàrdia Urbana...”
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Els faig saber que:
És necessari un ajornament per poder recopilar la informació sol·licitada.
Atentament,”
2.- RGE núm. 4.529, de 15 de gener de 2018
“Christian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Volem conèixer:
Què s'ha fet per a implementar la taxa municipal de pisos buits, després de la seva
aprovació al Ple municipal?
Quantes inspeccions s'han realitzat per part de l'Ajuntament de l'Hospitalet per a
investigar si l'habitatge es troba buit?
Quants expedients s'han obert? Quantes sancions s'han registrat? A quants
titulars?
Per quants pisos? Per quin import?En cas que no s'hagi realitzat cap de les accions
abans descrites, quan té previst el Govern municipal posar en marxa aquesta taxa?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la instància presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 4529 i data 15 de gener de 2018, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de gener de 2018, referent a la implementació
de la “taxa municipal de pisos buits”, l’informo del següent:
1. Què s’ha fet per a implementar la taxa municipal de pisos buits, desprès de
la seva aprovació al Ple Municipal?
-

Pel què fa a la implementació de la taxa municipal per a la inspecció
d’habitatges buits, la seva aprovació definitiva i publicació, als efectes de
la seva entrada en vigor, resta pendent de les conclusions que resultin
de l’anàlisi i avaluació per part de la Secretaria General de l’Ajuntament,
de les diferents sentències judicials (SS núm.635 de 15/09-15, 932 de
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21/12/15, 105 de 24/02/16, 285 de 26/04/16, 386 de 08/06/16, 510 de
06/06/16, 802 de 22/11/16), així com la sentència 531/2017 de 30 de
juny recaiguda sobre el recurs contenciós interposat per l’Associació
Espanyola de Banca contra l’Ajuntament de Barcelona o la resolució
recent del TSJC (Sala del Contenciós Administratiu) sobre el rotllo
d’apel·lació 190/2017 (A) derivat del recurs núm. 536/2016 JCA 1 de
Lleida, que qüestionen la competència municipal per actuar contra la
desocupació permanent dels habitatges.
2. Quantes inspeccions s’han realitzat per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet
per a investigar si l’habitatge es troba buit?
-

Pel què fa al nombre d’inspeccions de comprovació de l’ocupació dels
habitatges, realitzades pels serveis municipals, és de 54.

3. i 4. Quants expedients s’han obert? Quantes sancions s’han registrat? A
Quants titulars? Per quants pisos?
-

Arrel de les inspeccions anteriors a 54 habitatges de la ciutat, propietat
de 2 titulars registrals, s’han incoat 54 expedients (39 corresponents a
expedients sancionadors i 15 corresponents a expedients de declaració
d’ús anòmal).

Atentament,”

3.- RGE núm. 4.530, de 15 de gener de 2018
“Christian Giménez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, presento al Registre General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui
contestada en el proper Ple ordinari:
Volem conèixer:
En quin estat es troba la moratòria sobre Habitatges d’Ús Turístics (HUTs)?
Fins quan està previst que estigui en vigor? Quan termina la seva vigència? Hi
haurà pròrroga?
Hi ha alguna regulació preparada per part de l’ajuntament? Hi ha una data ja per a
la presentació d’aquesta nova regulació municipal? Podem accedir a algú esborrany
de proposta d’aquesta regulació/normativa dels Habitatges d’Ús Turístics a
l’Hospitalet de Llobregat?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de la CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
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efectuada pel Tinent d‟alcaldia de l‟Àrea d‟Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la instància presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 4530 i data 15 de gener de 2018, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el proper Ple
Ordinari que se celebrarà el dia 23 de gener de 2018, referent a l’estat i condicions
de la moratòria sobre Habitatges d’Ús Turístic (HUT’s), l’informo del següent:
1. En quin estat es troba la moratòria sobre Habitatges d’Ús Turístics (HUT’s)?
-

La suspensió de tramitacions i llicències d’Establiments d’Ús Turístic es
va acordar en sessió de la Junta de Govern Local del 4 d’abril de 2017
(BOPB 0’5/04/2017), amb l’objectiu d’estudiar la figura de planejament
urbanístic més adequada per a regular aquests usos, pel termini d’1 any,
a l’empara d’allò què disposa l’article 73.1 i 73.2 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost pel qual s’aprova el Text refós de la llei
d’Urbanisme de Catalunya.

2. Fins quan està previst que estigui en vigor? Quan termina la seva vigència?
Hi haurà pròrroga?
-

Efectivament el termini de suspensió és d’1 any a comptar des de la
seva publicació en el Butlletí Oficial i, en conseqüència, és vigent fins al
5 d’abril de 2018.

-

L’Ajuntament pot acordar, amb motiu de l’aprovació inicial de l’instrument
de planejament urbanístic concret i a l’empara de l’article 74.1 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, una ampliació de la suspensió de
tramitacions i llicències d’Establiments d’Ús Turístic per un termini
improrrogable d’1 any més, de manera que el termini acumulat de
suspensió no excedeixi de 2 anys.

3. Hi ha alguna regulació preparada per part de l’Ajuntament ? Hi ha una data
ja per a la presentació d’aquesta nova regulació municipal? Podem accedir a
algú esborrany de proposta d’aquesta regulació/normativa del Habitatges
d’Ús Turístic a l’Hospitalet de Llobregat?
-

L’Ajuntament treballa en la redacció d’una Modificació Puntual del PGM
per a regular la implantació dels Establiments d’Ús Turístic a la ciutat.
Està previst que el document s’aprovi inicialment durant el primer
trimestre de 2018.

-

Després de l’aprovació inicial s’obrirà el període d’informació pública i
presentació, si s’escau, d’al·legacions per a llur estudi i tramitació.

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

SRA. ALCALDESSA
Precs i Preguntes?, a veure, per aquí hi ha un prec o pregunta. Passem per allà,
senyor Monrós. Sí.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des del Partit Demòcrata hem comprovat que el què és el CAIS de Rambla Just
Oliveres - Carrer Lleida, CAIS és el Centre d‟Atenció i Informació de la Seguretat
Social, ha tancat, d‟acord? Teníem dos: el de Ronda de la Torrassa, històricament
crec que va ser el primer, crec que va ser primer el de la Ronda de la Torrassa
abans que el Carrer Lleida, s‟ha tancat, no?
Nosaltres entenem que una ciutat com L‟Hospitalet, la segona ciutat de Catalunya,
amb més de 260.000 habitants, amb molta població que utilitza aquestes oficines,
hauria de continuar tenint dos oficines.
A més a més, creiem que, bé, ens agradaria saber, vull dir, exactament quin són els
motius per haver-la tancat, que suposo que obeeixen, en aquest cas, al Ministeri de
Treball, però bé, suposo que els us hauran donat com ajuntament, els motius per
tancar-ho. Saber si n‟hi ha previsió de que se‟n pugui fer un altre o en una ubicació
diferent. Entenem que estem parlant de que jo crec que la que ha quedat oberta no
és, no té la millor situació geogràfica, de mobilitat, de situació sí..., respectant que
és una oficina que tota la vida havia funcionat, no dic que no tingui que estar en el
lloc que està però també, dir que no està en el millor lloc ubicada, no?
I per tant, doncs, això m‟agradaria saber quins són els motius pels quals s‟ha
tancat, demanar-li a l‟ajuntament que faci la petició on correspongui de tenir una
altra oficina, doncs, perquè crec que hi ha molta gent gran que necessita aquests
llocs i que en aquests moments, quan es connecten via telefònica o demanen per
Internet la cita prèvia, abans estaven acostumats a que se‟ls obria una pantalla en
la que sortien dos oficines, per demanar cita prèvia i ara des de fa dos dies, ha
deixat de passar això. I a més a més, també que en l‟oficina, perdoneu que faci un
incís, que davant de l‟oficina que han tancat, la gent té que pujar deu esglaons amb
certes..., gent gran, hi ha una reixa i al darrera un paper en Dina 4, que diu que està
tancada, que t‟has d‟anar a un altre lloc. Home pot ser podríem posar a baix, que hi
ha un rètol que digui que està tancada.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, ha quedat clara la seva pregunta. Sí senyora González.
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SRA. GONZALEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E I
Al març del 2017, va entrar en vigor la nova tarifa social de la T-mes bonificada. El
seu tràmit, en alguns casos, pot suposar l‟elaboració d‟un informe per part de
l‟ajuntament. Voldríem conèixer l‟impacte que va tenir aquesta nova mesura social a
L‟Hospitalet. Per tant, voldríem saber si s‟estan duent aquests informes del tràmit de
la T-mes bonificada, des del deu mesos en que va entrar en vigor aquest tràmit,
quantes sol·licituds es van tramitar i si hi ha possibilitat de publicar aquest tràmit a
la pàgina web de l‟Ajuntament.
També és cert que ha acabat l‟obra de la Rambla Catalana, li vaig fer un comentari
al regidor del districte, el Sr. Alcázar, però hi ha unes bateries d‟escombreries que
no tenen la fracció orgànica, o sigui, concretament els trams que hi ha des de
Rafael de Campalans a Santiago Apóstol i desprès els trams que hi ha en aquest,
no tenen fracció orgànica, clar, això suposa que moltes de les persones que volen
ficar dintre l‟orgànica, han d‟anar cap amunt, cap avall, i a vegades ja no ho fan ni
directament o ho estan fent a la fracció que no correspon, crec que és un tema que
s‟hauria de revisar.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Una pregunta molt breu. No se si és coneix als serveis socials, d‟una família que
està vivint al ras a una de les zones d‟allà, Can Trias amb Nazaret, una de les
pastilles que falta per acabar de desenvolupar..., un tancat, vaja. Simplement si és
coneixedor els serveis socials. No se si hi ha menors, en tot cas, si no es coneixen,
pues que actuïn de la manera corresponent. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Can Trias, Jerusalem. Bé, més que rés perquè quedi constància a l‟acta. Molt bé,
Sr. Jesús Amadeo.

SR. AMADEO MARTIN (CIUTADANS)
Muchísimas gracias. Les quería hacer un ruego y de nuevo, tenemos que traerles
aquí otra vez el tema de los servicios funerarios. Porque miren, hay que rememorar
un poquito la película para saber de qué va. En noviembre de 2016, aprobamos una
moción aquí, presentamos nuestro grupo para intentar evitar los abusos, no se ría,
Sra. Marín, estamos hablando de un tema muy serio y ahora le voy a decir cuatro
cosas que usted, a lo mejor, no sabe.

…/…

176

SRA. ALCALDESSA
Sr. Amadeo, yo..., usted no sabe de lo que yo me estoy riendo, ni por qué me estoy
riendo y además me parece…

SR. AMADEO MARTIN (CIUTADANS)
Estoy hablando yo, respéteme, ¿no?

SRA. ALCALDESSA
Yo le estoy respetando. No le estaba ni mirando.

SR. AMADEO MARTIN (CIUTADANS)
Pues hace muy bien, no mirar cuando le pregunto cosas.

SRA. ALCADESSA
Estaba hablando con un compañero y creo que no tiene nada que ver con su
intervención, para que quede claro. Muy bien, siga.

SR. AMADEO MARTIN (CIUTADANS)
Pues aprobamos esa moción tras un año, es verdad que, oiga es verdad que cada
Pleno, es verdad que teníamos que estar preguntándoles y repreguntándoles y al
final que conseguimos publicarlo en octubre de 2016 se publicaron los precios en
los que el servicio mínimo en el que incluye todos los servicios a la hora de realizar
un entierro valía 1.800 €. Esto se publicó en octubre de 2016 y dos meses después
ustedes presentan, aprueban los precios públicos y se cargan directamente estos
dos y los suben de 1.800 a 2.200 €, es decir, ustedes pasan del servicio mínimo de
1.800 € a 2.200 €, es que al final, ustedes es verdad que se piensan que los
servicios funerarios, pues son una fuente de ingresos y claro des de que a ustedes,
como ayuntamiento, les metieron la multa que les metieron por prácticas
monopolísticas y des de que se ha empezado esta campaña de concienciación
para que la gente conozca cuánto vale un servicio, pues oiga, claro, la recaudación
ha bajado.
Entonces qué pasa, ¿que lo que no recaudamos por un lado lo tenemos que
intentar recaudar por el otro, subiendo el precio hasta 2.200 €? Claro, luego nos
encontramos vecinos, que nos vienen con sus facturas, nos vienen con sus trámites
y aquí les traigo un vecino que le ha costado 3.200 € un entierro, cuando podía
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haberle costado muchísimo menos porque ustedes no aportan transparencia y
ustedes no hacen el trabajo que tiene que hacer.

SRA. ALCALDESA
Muy bien, gracias. Ahora le contestaremos. Sr. Rainaldo.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Gracias Presidenta. Me gustaría hacer un ruego y en relación con el tema que
habíamos comentado al principio, si sería posible de que las Juntas de Gobierno
Local extraordinarias, fueran comunicadas a los grupos de la oposición con una
antelación de unas 48 horas antes de que se celebren, más que nada, para que
tuviéramos conocimiento y pudiéramos personarnos dentro de las 24 horas
siguientes a ver los expedientes y no tener que pedirlos, etc. Gracias.

SR. HUSILLOS (PSC)
Señora Alcaldesa una respuesta parcial y una reflexión. Sra. González confirmarle
que sí, que efectivamente se está haciendo este trámite, se está facilitando ese
informe, lógicamente los datos pues los tendremos que consultar y ya se los
haremos llegar.
Señor Nieto, yo le rogaría que cada vez que tenga alguna preocupación sobre
alguna familia, no esperemos al día del Pleno, porque sólo nos vemos una vez al
mes, ¿no? Llámeme si tiene alguna preocupación o alguna…, y lógicamente yo
ahora mismo, el afirmarle o negarle si tenemos conocimiento, pues con tantísimos
casos abiertos, obviamente, no me atrevo a decírselo con rotundidad, lo miraremos,
supongo que conjuntamente con Guardia Urbana, al tratarse de un solar, por lo que
he entendido, pero sí que le insisto, le ruego que si vuelve a tener conocimiento de
alguna situación de estas características, pues llámeme en cuanto tenga
conocimiento para avanzar ese tiempo. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí al respecte de la pregunta del Sr. Monrós, Sr. Husillos. No, no, de la que vostè
ha fet..., pregunto. De totes maneres, jo li puc avançar si hi ha alguna informació.
Primer és veritat que tal com vostè ha relatat, hi havia dos oficines de forma, per dirho d‟alguna manera, unilateral el Ministeri ha decidit tancar una de les dos, que és
la de la Rambla Just Oliveres, al·legant i és el què jo sé, perquè a mi se‟m va
comunicar per telèfon fa molts pocs dies, jo crec que dos dies abans de que
tanquessin aquesta oficina, al·legant que no donaven les oficines, doncs, els
requeriments que una oficina d‟aquestes característiques hauria de tenir, per tant,
que havien traslladat tots els efectius i els recursos humans a la Ronda de La
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Torrassa. Ells consideren que és un espai idoni perquè està molt bé comunicat,
perquè hi ha, doncs, la parada de metro, en fi, i és una..., jo li explico no el què jo
penso, si no l‟explicació a mi, em va donar una senyora que es va adreçar per
comunicar el tema.
Ja li dic, que d‟entrada no tenen cap intenció, com a mínim, aquesta senyora no em
va traslladar cap intenció de buscar una alternativa en el barri del Centre. Jo tenia
informació també a través del propi regidor del barri que en fi, m‟havia fet el
comentari, de que hi havia molta gent de l‟entorn de la Rambla o veïns del Centre,
de Sant Josep i de l‟entorn que teníem com a referència, aquesta oficina, sí, sí, en
fi, en general d‟una part important de la ciutat i, en tot cas, aquesta preocupació per
part de l‟Ajuntament, de la mateixa forma que va ser traslladada la informació, jo li
vaig traslladar, en aquell mateix moment, en el sentit de que entenia que una ciutat
com aquesta, requeria d‟aquestes dues oficines i que si aquesta de la Rambla no
tenia les condicions idònies pels motius que en fi, jo no havia fet un estudi amb
profunditat de les condicions que els treballadors i treballadores tenien i entenc que
possiblement no reunien totes les condicionants, doncs, que entenia que seria bo
que en un futur proper es pogués estudiar aquesta situació.
No obstant, jo crec que tot això es podria traslladar amb una formulació una mica
més que es pugues, no quedar simplement amb una conversa telefònica, que és la
forma del què se‟ns ha comunicat aquest tancament, si no poguéssim fer, doncs,
formalment aquesta petició adreçada als superiors que, en fi, que portin aquesta
qüestió, però aquesta és la informació que fins aquest moment, jo li puc traslladar i
no sé si m‟he deixat algun tema que, en fi, que vostè ha plantejat i que no ha estat
contestat.
Senyor Pepe Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gracias Alcaldesa. Sobre el tema que plantea el Sr. Jesús Amadeo Martín. El ruego
que plantea sobre los servicios funerarios, yo le invito a que venga al Área y
tranquilamente le expliquemos exactamente todas las tarifas. Sabe que las hemos
publicado en la página web. Se las explicaremos con toda la tranquilidad y usted
podrá aclararnos también esa factura que nos trae, a ver qué servicios incluyen, por
parte de la concesionaria.
No me lo enseñe aquí, porque yo desde aquí no lo veo. Tranquilamente..., no se
preocupe porque podremos documentarle toda la información, usted ha hecho un
ruego y yo le estoy respondiendo a su ruego. Usted me ruega que le informe, yo
aquí no le puedo informar sobre el servicio Épsilon que usted plantea, que es un
servicio que tiene un coste, que además tiene un IVA añadido. Tampoco sé si ahí,
hay unos servicios adicionales o no, porque hay servicios cerrados y servicios que
luego tienen costes adicionales, a elección de la persona o de la familia. En este
sentido, usted trae toda la documentación, la miraremos tranquilamente, no hay
ningún problema.

…/…

179

En segundo lugar, su grupo ha participado en la redacción de la ordenanza, les
agradecemos la colaboración, se lo he dicho a la Sra. Esteban, y en ese sentido,
abriremos una segunda ronda, porque ha habido, muy poca, y ustedes lo saben,
muy poca participación, por desgracia, en ese grupo de aportaciones a la
ordenanza, estamos abiertos a recoger más aportaciones por parte de la
ciudadanía o de los grupos políticos, y en este sentido, cualquier cosa que ustedes
quieran aportar, sepan que estamos en un punto de redacción que permitirá
integrar cualquier aspecto.
Antes el Sr. Nieto se refería, también, a algunas cuestiones que también, cuando
quiera podemos matizar, porque aquí se habla de precios, se hacen cosas al alza y
estas cosas, creo que vale la pena verlas con la tabla, digamos, de servicios y
hablando de cada uno de los temas. Yo estoy a disposición. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESA
Molt bé. I per últim la senyora Garcia, la senyora González, perdó, feia una
consideració del tema de la Rambla Catalana. Jo crec que més enllà de que el
regidor del districte ja va prendre nota i va traslladar el tema als serveis de l‟àrea del
EPUS, jo també li...
SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sí, los contenedores no hay problema. La fracción de orgánica, a ver se ha de
poner los siete contenedores. No sé cuál es la razón. Esta misma noche lo
preguntaré, y mañana le doy una contestación. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Per últim, el Sr. Rainaldo feia un prec de que intentem comunicar als grups de
l‟oposició, doncs, les extraordinàries. A veure, no sé el motiu per el què, si algú té
algun problema, però en tot cas, no hi ha cap inconvenient perquè us puguin fer
arribar tota la informació, perquè evidentment pugueu fer la feina que us correspon.
Si no hi ha res més aixequem la sessió.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint-i-dues hores i quaranta-cinc minuts, del dia vint-i-tres de
gener de dos mil divuit, 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

