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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 3/2017
Data: vint-i-quatre de març de dos mil disset
Hora: 10.05h fins 15.00h
Lloc: Casa Consistorial
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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
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Rafael Jimenez Ariza
Cristina Santon Ramiro
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-presidenta
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Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.
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SRA. ALCALDESSA
Bé. Bon dia. Sra. Secretària ha de dir alguna cosa? Imagino...

SRA. SECRETÀRIA
Punt únic de l’ordre del dia: Debat sobre l’estat de la ciutat de l’Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Bé. Doncs molt bon dia a tots i benvinguts a aquest Plenari extraordinari per
debatre, com deia la Sra. Secretària, l’estat de la ciutat.
Desitjo que aquest debat que realitzem per primera vegada i que realitzarem cada
any, ens permeti millorar L’Hospitalet i avançar en el benestar dels seus ciutadans.
El gener, a la meva conferència anual, vaig afirmar que el 2016 havia estat un bon
any per a L’Hospitalet. Avui, dos mesos després, ho reitero i afegeixo que el que
portem de 2017 està sent també molt satisfactori. Fa unes setmanes, més de
108.000 persones passaven pel Mobile World Congress i, consegüentment, van
trepitjar L’Hospitalet, deixant rere seu un impacte econòmic al voltant de 25 milions
d’euros a la ciutat, el que equival a un 10% del nostre pressupost municipal.
El perfil de L’Hospitalet com a ciutat emergent, com a ciutat que prospera, es
consolida cada dia. El nombre d’empreses i autònoms ha crescut en el darrer any,
el que ha contribuït a que el nombre d’assalariats hagi augmentat en quasi 2.200
persones. La taxa d’atur s’ha reduït un 12%.
Malgrat que aquestes són xifres i dades positives, també hi ha una dada preocupant
i és que el nivell de cobertura dels aturats de la ciutat s’ha reduït del 46 al 45%.
Xifra que ens dóna una idea de que les conseqüències de la llarga i dura crisi
encara són molt presents a la nostra ciutat. I és precisament per això que volem
que la ciutat creixi des d’un punt de vista econòmic, volem que aquest creixement
generi riquesa i nous llocs de treball, que generin oportunitats als nostres ciutadans.
I és essencial també que els nostres veïns, per aprofitar les oportunitats que la
ciutat pot oferir, millorin la seva formació.
En el darrer any, 85 noves empreses s’han instal·lat a L’Hospitalet, sumant-se a les
5.436 empreses que ja hi eren. D’aquestes empreses vull destacar una dada, una
dada que fa referència al creixement més important que s’ha donat en dos
segments rellevants pel que fa al nombre de contractats: el de 30 a 50 treballadors
s’ha incrementat en un 10,8% i especialment rellevant ha estat l’augment de les
empreses de més de 500 treballadors en un 10,5%.
L’arribada d’Affinity, Santillana, Planeta, és l’arribada de nova activitat econòmica a
la ciutat, de nous llocs de treball i de dinamisme per al comerç. Aquest dinamisme
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consolida L’Hospitalet com a segon motor econòmic de Catalunya. I ens consolida
perquè la ciutat col·lectivament té un full de ruta clar, definit en L’Hospitalet ON.
El sector biosanitari, la cultura, el turisme de negocis, la tecnologia aplicada a la
millora de la qualitat de vida i l’esport són els nostres punts forts. El nostre és un
projecte col·lectiu que permet dir molt ràpidament quins són els projectes que volem
i quins no. Permet que els nostres projectes estratègics caminin amb pas ferm.
És el cas del Districte Cultural, que ja ha irromput a l’agenda de promotors i
operadors culturals. El Districte Cultural és una aposta perquè la cultura, la
innovació i la creativitat juguin un paper central en el seu creixement. La cultura és
l’estímul necessari per agitar la participació, la convivència i l’expressió de la
identitat. La cultura crea riquesa i llocs de treball de qualitat, i és un factor capital
per al progrés econòmic, és per això que volem potenciar aquesta dimensió de la
cultura.
Des de la creació, l’any 2015, de l’oficina del Districte Cultural, s’han instal·lat 55
nous agents culturals, 5 col·lectius artístics, 2 galeries d’art i diverses activitats
vinculades al món de la creativitat i de la innovació. Durant l’any 2016 s’han celebrat
diversos esdeveniments al voltant d’aquest Districte, com el Gallery Weekend, el
Loop Festival, l’Eat Street, Tapes del Món o el projecte d’art urbà 12+1, amb la
participació global de més de 5.000 persones.
I el proper mes de maig tindrem l’oportunitat d’acollir a l’antiga fàbrica de Can
Trinxet, una magnifica exposició sobre Andy Warhol i la música, on es reproduirà
l’ambient de treball d’aquest icònic artista pop.
També estem treballant amb el Cirque du Soleil els detalls de la instal·lació estable
dels seus espectacles a la ciutat a partir del proper any i fins al 2030. A més de
motor cultural, la presència del Cirque du Soleil implica un impacte econòmic
important. Cada cop que el Cirque du Soleil s’instal·li donarà treball a 250 persones
de la ciutat i contractarà tots els serveis que precisi, com allotjament o restauració,
entre d’altres, a la nostra ciutat.
Fa tres setmanes la Generalitat va aprovar definitivament el PDU de la Gran Via, un
pla que ha de convertir la zona hospitalària i universitària de Bellvitge en un
veritable clúster de la indústria biomèdica. El Pla tancarà una bona part de la
fractura que l’autovia és per a L’Hospitalet. Des de la plaça Cerdà fins al riu
Llobregat, amb l’excepció lògica de les vies del tren, es crearà un gran eix cívic.
Bellvitge tindrà una autèntica façana urbana. Es generarà un passeig d’un
quilòmetre lineal que unirà el parc de Bellvitge amb el de Cal Trabal i l’accés al parc
fluvial del Llobregat.
La cobertura dels trams de la Gran Via alliberaran 14.000 m2. Els edificis d’oficines
se situaran en espais avui ocupats per antigues reserves viàries que no s’han
desenvolupat i en els espais actualment urbanitzats. Es generarà un espai
econòmic de referència amb un especial èmfasi en l’àmbit de la biomedicina amb la
localització d’uns 20.000 llocs de treball. El cobriment de part de la Gran Via
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propiciarà la connexió entre els hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals, així com la
continuïtat dels recorreguts per als vianants a banda i banda d’aquesta via. A més,
millorarà i s’ampliarà la xarxa de transport públic amb l’increment de línies
d’autobusos i els nous accessos al metro.
El Pla transformarà l’espai públic i generarà nous espais verds per als ciutadans. Es
crearà un parc de 30 hectàrees, que equival a 30 illes de l’Eixample, un parc més
gran que el parc de la Ciutadella. Es crearà en terrenys que avui són privats i
tancats. A peu de metro, les famílies de L’Hospitalet podran gaudir d’un nou i gran
parc i espai verd. Un nou espai sense les línies elèctriques que el travessen, amb
unes masies recuperades com a equipaments públics, serà un espai de lleure, de
recuperació de la nostra tradició agrícola, en tot cas serà allò que els ciutadans
vulguin, i que definiran a través d’un procés participatiu que iniciarem aquesta
tardor. Perquè, a més, aquest parc donarà sentit al nom de la ciutat, Llobregat,
accedirem al riu de forma amable, amb un camí de 8 metres d’ample. I garantirem,
a través de la normativa aprovada, la preservació de l’avifauna present al delta del
Llobregat.
I tot això, sense que els ciutadans de L’Hospitalet inverteixin un sol euro. I per què
ho podem fer sense invertir diners públics? Perquè seran les empreses que
formaran part d’aquest parc empresarial que es generarà, els que pagaran per fer
possible aquest projecte.
Hi ha un aspecte del PDU que s’ha explicat molt poc, és que consolidarem el
resultat d’una lluita històrica del barri de Bellvitge: “no más bloques” serà, 40 anys
després, una realitat. A la Rambla de la Marina, un sòl que va ser conquerit com a
espai públic pels veïns, ara serà ja definitivament una conquesta plenament
legalitzada. Perquè en aquesta ciutat hem passat del metre quadrat especulatiu del
franquisme al metre quadrat pensat de la democràcia.
I ja tenim projectes interessats a invertir en aquest entorn, el passat mes de gener
vaig anunciar l’interès del Govern xinès a posar en marxa el centre europeu de
medicina tradicional xinesa, projecte en el que ja estem treballant.
I el turisme de negocis vinculat a l’activitat firal i també a l’activitat esportiva ja està
consolidat. El nostre parc d’hotels creixerà properament amb el primer hotel, a
Espanya, de la cadena Easy Hotels que construirà i que incrementarà en 200
places hoteleres l’oferta de la ciutat. El 2016 l’ocupació hotelera de la nostra ciutat
ha estat de gairebé quatre punts per sobre de la de Barcelona, fet que demostra la
bona salut d’aquest sector.
Hem dit sempre que aquests projectes estratègics tenen com a objectiu generar
riquesa per redistribuir-la a la resta de la ciutat. És el nostre model, el model
L’Hospitalet. Si no generem riquesa, no la podem repartir. D’aquesta manera, els
impostos recaptats als districtes econòmic, cultural i biomèdic s’inverteixen i
s’invertiran en els nostres barris. Aquesta va ser precisament la conclusió del
procés participatiu L’Hospitalet ON fa tres anys.
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I ara, seguint aquesta línia, hem encetat un nou procés participatiu, L’ON dels
barris, perquè entre tots decidim quins són els projectes que hem de tirar endavant
als nostres barris. Un miler de ciutadans ja s’han registrat per participar-hi i ja han
fet 1.700 aportacions i propostes de millora, en el primer mes de posada en marxa
d’aquest procés. Confio que aquest procés participatiu permeti conèixer més i millor
les opinions que els nostres veïns i veïnes tenen del seu entorn més immediat, que
són els barris, i que això ens permeti continuar transformant la ciutat per fer-la més
amable per a tothom.
I en el marc de les properes actuacions en tots els barris de la ciutat, volem dirigir
especialment l’atenció als Blocs Florida. Estem treballant en el pla d’actuació
integral i transversal per tal de planificar les mesures urbanístiques, d’habitatge,
educatives, de salut, de seguretat, culturals, esportives, d’ocupació, d’atenció social
i totes les que puguin contribuir a la millora d’aquest barri a curt, mitjà i llarg termini.
Polítiques que volem consensuar amb els veïns i que hauran de comptar amb la
col·laboració de totes les institucions per tal que realment puguem millorar les
condicions de vida de tots els veïns i veïnes.
I ara vull aprofitar també aquesta intervenció per parlar de la situació econòmica i
financera de l’Ajuntament.
Dimarts coneixíem el resultat de la liquidació dels pressupostos del 2016: 20,1M d’€
de superàvit. Una xifra important, generada bàsicament per les imposicions de la
Llei d’estabilitat pressupostària i la famosa ARSAL, i també pels ingressos
extraordinaris que s’han produït pel pagament dels deutes històrics que ens ha fet
la Generalitat i d’altres administracions al llarg d’aquest exercici.
És evident que el Govern municipal no té com a objectiu generar un superàvit
d’aquesta magnitud, és obvi, però ja que s’ha produït, volem que reverteixi
íntegrament en la ciutat. No té cap sentit que l’ARSAL obligui els Ajuntaments
sanejats, com és el nostre, amb una taxa d’endeutament molt per sota del que
marca la llei, un ajuntament que paga els seus proveïdors a 11 dies i que té unes
condicions immillorables dels seus crèdits, a que amortitzi el seu deute. A que pagui
anticipadament els bancs. I estem treballant perquè això no passi.
Volem que el Govern central inclogui a la Llei d’acompanyament dels pressupostos
generals de l’Estat la possibilitat que els ajuntaments sanejats, com és el nostre,
puguem destinar aquest superàvit com a mínim a inversions financerament
sostenibles, és a dir, aquelles que generen estalvi per al futur. Inversions en la
millora de l’espai públic, com és la millora de l’enllumenat, la millora dels carrers,
asfaltat. Inversions que ens permeten guanyar qualitat urbanística, lumínica i
ambiental. Inversions que també tenen efectes positius en la convivència, el civisme
i la percepció de seguretat. És el que l’any 2016 va decretar el Govern i és el que
demanem que s’inclogui en la tramitació dels pressupostos d’enguany.
Dit això, crec que hem de donar un pas més, i així ho he traslladat, i jo
personalment, a diferents responsables del Govern central, s’ha de permetre que
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els ajuntaments que puguem decidir com apliquem aquest superàvit a les nostres
ciutats.
Penso que seria molt positiu que en aquests moments que poguéssim destinar tot o
una part d’aquest superàvit a reforçar les polítiques actives d’ocupació, a reforçar la
lluita contra la pobresa, a reforçar les polítiques educatives i formatives o d’atenció
als col·lectius més vulnerables.
Hem demostrat la nostra majoria d’edat, que som administracions eficients per
resoldre els problemes dels nostres veïns, i que en els moments més durs de la
crisi econòmica hem estat els ajuntaments els que hem acompanyat els nostres
ciutadans.
És per tot això que aquest Govern deixarà, de moment, sense aplicació aquests
20,1 milions d’euros, fins que la Llei de pressupostos generals ens permeti retornar
el superàvit a la ciutat.
A l’inici del mandat vaig fer una aposta clara i rotunda per treballar com a govern la
garantia dels drets dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet. Perquè a la nostra
ciutat ningú no pot quedar enrere. És per això que hem desenvolupat polítiques per
ajudar a qui pitjor ho està passant, a les persones amb risc d’exclusió, però que
també van adreçades al cor de la nostra ciutat, que el conformen centenars i
centenars de famílies que demanen el nostre suport i la nostra actuació en molts
àmbits que els afecten en el seu dia a dia.
Polítiques que són possibles gràcies al compromís d’aquest Govern, però sobretot
gràcies a l’exigència ciutadana, al treball voluntari de moltes entitats i associacions
del tercer sector i al dinamisme econòmic de la nostra ciutat, que ens permet
obtenir més recursos per dedicar-hi. Per tant, vull dir de forma clara que nosaltres ja
fa temps que vam fer el pas. Que nosaltres ja fa temps que hem deixat de parlar de
polítiques assistencials per parlar de polítiques de garantia de drets. Ho hem fet en
l’àmbit de les polítiques de benestar, que també han evolucionat en aquest sentit en
els darrers anys, com a instruments imprescindibles per avançar en la cohesió i en
el progrés social.
Per això, en el que portem de mandat hem enfortit les accions de suport específic a
les famílies, a la infància, als joves, a les dones, al col·lectiu LGTBI, a la gent gran i
a les persones amb discapacitat, com a col·lectius que requereixen d’un esforç
conjunt per poder garantir els seus drets perquè alguns d’ells han estat
especialment damnificats per la greu i llarga crisi econòmica que hem patit i que
encara avui és molt present a casa nostra. Són els més perjudicats per les
retallades.
Un dels exemples més clars d’aquestes polítiques de garantia de drets és el que
estem fent en els darrers anys amb les beques menjador. Les hem multiplicat per 9.
Ja sé que hi ha algun grup que es molesta quan ho expliquem, però és que és la
veritat. I ho hem fet sols, i ho hem fet i ho farem mentre sigui necessari, garantint
que cap nen de la nostra ciutat es quedi sense gaudir d’un àpat en condicions.
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I precisament per tirar endavant aquesta política és vital el suport a les escoles. El
suport i el treball conjunt amb el món de l’educació, que és també un dret bàsic de
ciutadania. Per això des del Govern hem prioritzat totes aquelles accions
encaminades a millorar la capacitació dels nostres alumnes. Perquè a L’Hospitalet
lluitem per l’èxit escolar de tothom. És molt més engrescador que lluitar contra el
fracàs.
I ho hem fet de forma coordinada amb els centres educatius, amb les AMPAs i amb
els esplais de la ciutat. Per això, tal com em vaig comprometre en el discurs de
presa de possessió, hem tirat endavant el Pacte local per l’educació. Un pacte fet
amb diàleg i consens que és el primer de Catalunya a nivell local. Són molts els
compromisos i les accions que impulsarem gràcies a aquest pacte.
Però si hagués de destacar alguna acció en aquest àmbit que exemplifica clarament
aquest concepte és el que tot just hem començat a impulsar aquest curs: el reforç
de l’aprenentatge de l’anglès dels alumnes de 4t d’ESO a la nostra ciutat. Més de
1.750 alumnes que aquest curs es veuen beneficiats per aquesta iniciativa que ha
vingut per quedar-se.
Però també creiem que l’accés a la cultura és un dret. Abans us parlava del
Districte Cultural des del vessant econòmic; ara us vull parlar des de la perspectiva
de les polítiques culturals, que també són Districte Cultural. Volem que la cultura
estigui a l’abast de tothom i per això gaudim d’una àmplia xarxa d’equipaments
culturals distribuïts a tot el territori. Perquè la proximitat precisament és un valor
afegit si volem que tothom tingui accés a la cultura.
Si parlem de cultura com a dret no puc deixar de parlar d’una de les accions de
govern de la qual em sento molt orgullosa, i que si bé no és nova, hem treballat de
valent per potenciar-la de forma evident. Em refereixo a l’Escola de Música i Dansa
i Centre de les Arts. Sense aquesta eina, molts infants i joves de la nostra ciutat no
haurien pogut gaudir de la gran experiència que suposa estar al costat de la
música, del teatre i de la dansa. I a això em refereixo quan parlo precisament de
cultura com a dret.
De la mateixa manera, creiem que l’accés a l’esport és també un dret. I per això fem
polítiques de promoció esportiva a la nostra ciutat que permeten que més de 40.000
persones de tota edat, gènere i condició facin esport. Perquè no oblidem que avui
ens trobem entre les 14 ciutats d’Espanya que més diners per ciutadà invertim en
esport. I això és un fet que ens fa sentir orgullosos del moviment esportiu que hem
generat entre tots a la ciutat.
Aquest és el nostre compromís amb els drets dels ciutadans i ciutadanes de
L’Hospitalet. Drets que es converteixen en polítiques tangibles, visibles i
econòmicament quantificables. Drets que de ben segur es veuran reflectits en el
projecte de la carta de drets i deures dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet,
que està impulsant la mesa de valors del Consell de Ciutat.
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I per finalitzar, voldria destacar un altre tret important de L’Hospitalet: el diàleg. El
diàleg que històricament ha estat cabdal per desenvolupar la ciutat i per integrar les
diverses cultures que aquí s’han trobat. Aquest diàleg forma part del nostre tarannà.
Gràcies al diàleg i a l’acord hem transformat L’Hospitalet i gràcies al diàleg i a
l’acord avui ens podem entendre amb la Generalitat del president Carles
Puigdemont i, alhora, amb el Govern espanyol.
Per una banda, hem arribat a acords per superar, per fi, els dèficits en el terreny de
l’ensenyament amb el Departament d’Educació, i per l’altra hem aconseguit, per fi,
resoldre el problema de l’accessibilitat de l’estació de Bellvitge amb el Ministeri de
Foment.
Amb el diàleg confiem resoldre també la gran reivindicació dels darrers anys de
L’Hospitalet: el soterrament de les vies ferroviàries al seu pas per la ciutat. Això ens
permetrà cosir un territori avui fracturat urbanísticament i, alhora, reconvertir la
xarxa de rodalies en un veritable metro regional propi del segle XXI, que superi les
avui insofribles deficiències del servei i sigui també un mitjà eficaç en la lluita contra
la contaminació atmosfèrica i la congestió automobilística.
I diàleg és el que demano als grups polítics avui presents al Consistori. Diàleg crític,
per sumar des de la diferència. Diàleg i consens pel bé dels ciutadans i ciutadanes
de L’Hospitalet. Sé que tots i totes, si ho volem, sabrem estar a l’alçada.
Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa dóna la paraula, de menor a major representació dels grups
polítics, al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a la Sra. Cristina Santón Ramiro i a
continuació a la resta de representants dels grups.

Essent les 10:25 hores, abandonen la sessió el Sr. Miguel García Valle i el Sr.
Rainaldo Ruiz Narváez, regidors del grup polític municipal de Ciutadans.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Muchas gracias Alcaldesa, buenos días a todas y todos.
Tenemos muchos motivos para ser positivos y optimistas hoy, muchos. L’Hospitalet
es una ciudad próspera, una ciudad con mucho presente y con un futuro
esperanzador. L’Hospitalet, es una ciudad con infinidad de dificultades, una ciudad
a veces dura y compleja pero con una capacidad de regeneración y lucha como
pocas, y es así, en mayor parte por sus vecinas y vecinos, como lo ha sido siempre.
Unas vecinas y vecinos de clase obrera en su mayoría, un pueblo luchador, que
reivindica sus derechos y que exige lo máximo a su administración, porque ese
máximo, es precisamente lo que merece la ciudadanía de l’Hospitalet, y nuestra
responsabilidad, la de todos los representantes de este Pleno, es estar a la altura.

…/…

9

Hace aproximadamente 2 años nos presentamos en esta misma sala de plenos
para ser influyentes y para añadir, en la medida de nuestras posibilidades, una
nueva sensibilidad y nuevas propuestas a la política municipal. Dijimos que
dialogaríamos con todos y trataríamos de llegar a acuerdos sin diferenciar colores
políticos, y así lo hicimos. Esa capacidad de diálogo, esa capacidad de llegar a
acuerdos es la que ha permitido que hoy, formemos parte del gobierno de nuestra
ciudad. Un gobierno progresista, con unos ejes claros: cohesión social, impulso
económico y la mejora de la convivencia en el espacio público; y con un proyecto
firme basado en la redistribución de la riqueza, la defensa y garantía de los
derechos humanos, la transparencia y la mejora de los procesos participativos.
Hablamos de un proyecto ambicioso, un proyecto basado en las exigencias de la
ciudadanía y diseñado para mejorar las condiciones de vida de nuestras vecinas y
vecinos.
Han pasado 650 días exactos desde aquel 13 de junio de 2015 y consideramos que
el balance de lo que llevamos de mandato es positivo; y no quiero decir con esto,
que haya que darse por satisfecho, sencillamente expreso que se ha avanzado en
muchos de los puntos que considerábamos y consideramos importantes.
Se ha avanzado en educación, adquiriendo un compromiso de ciudad como es el
Pacte per l’Educació y firmando un convenio con la Generalitat. Un compromiso
colectivo que permitirá que las escuelas Paco Candel y Ernest Lluch dejen los
barracones, que se acabe con el amianto en los centros y que las escuelas
construidas a finales de los 70 pendientes de rehabilitación sean rehabilitadas.
Se ha avanzado en sanidad, ahora disponemos de un nuevo CAP en el Gornal y de
urgencias pediátricas, pero además existe el compromiso con la Generalitat de
desdoblar el CAP de la Florida y de poner freno al problema de las listas de espera
en nuestra ciudad.
Se ha avanzado en cultura, con el continuo desarrollo del Distrito Cultural y con la
recuperación de espacios en desuso como Can Trinxet para la exposición y
divulgación de la cultura.
Se ha avanzado en participación ciudadana, mejorando los procesos participativos
de las ordenanzas que se desarrollan en nuestra ciudad y que nos afectan a todos,
con el desarrollo del LH ON de los barrios y con los presupuestos participativos.
Se ha avanzado en Servicios Sociales, en movilidad sostenible, en el estado de
nuestras calles, en nuestro espacio público… incluso podríamos destacar que al fin
la estación de Bellvitge tendrá sus ascensores que la harán de una vez por todas
accesible. Podríamos citar mejoras en prácticamente todas las áreas de gestión.
Pero compartimos también las inquietudes de nuestras vecinas y vecinos y somos
conscientes del estancamiento en temas como el derecho a la vivienda, la
convivencia, el civismo y el largo camino que nos queda por recorrer en lo que
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refiere a mejoras en el espacio público, a las mejoras en los servicios y en las
políticas medioambientales.
Una ciudad densa y compleja como la nuestra plantea nuevos retos a diario y
requiere de un esfuerzo y renovación constante; este gobierno, está preparado para
asumirlos.
Y me voy a centrar, por mi responsabilidad, en uno de los grandes retos que
tenemos por delante, el reto que plantea el cambio climático y cómo afecta a
nuestra ciudad. Más aún, considerando que nos encontramos en un entorno
metropolitano a orillas del Mediterráneo y que es precisamente por esta
singularidad que nos encontramos en un entorno muy vulnerable.
El cambio climático ya no sólo es una amenaza para nuestro planeta sino que
también supone una grave amenaza para nuestros derechos. El aumento de las
sequías, de las olas de frío y de calor, el deterioro de la calidad del aire, la subida
del nivel del mar y la salinización de las aguas son algunos de los posibles
escenarios a los que tendremos que hacer frente. Unos escenarios que pueden
suponer, si no ponemos medidas de forma urgente, un riesgo grave a nuestra
salud, a la biodiversidad y a nuestro entorno.
El cambio climático es un problema global que requiere de medidas locales para
ponerle freno, unas medidas que requieren el compromiso y el esfuerzo de todos,
desde la administración del Estado, a los ayuntamientos y a la ciudadanía. Y es
precisamente, la necesidad del refuerzo de las políticas medioambientales, uno de
los principales motivos que nos empujaron a entrar en el Gobierno de nuestra
ciudad.
En lo que llevamos de mandato, hemos aprobado definitivamente el Plan de
Movilidad Urbana Sostenible. Un plan que se ha creado para mejorar nuestros
desplazamientos en la ciudad, priorizando el desplazamiento a pie y en bicicleta,
ordenando nuestro transporte público para que éste sea más eficiente y
racionalizando el uso del vehículo privado. Y en breve, presentaremos a aprobación
el Plan de Mejora de la Calidad del Aire, un paquete de medidas que respaldan el
plan de movilidad, que protegen a los ciudadanos más vulnerables y que son
necesarias si queremos evitar que se intensifiquen los episodios de contaminación
atmosférica.
Pero el problema no se ataja sólo desde la movilidad, el problema requiere de
medidas transversales que afectan en muchos ámbitos. La reducción de residuos,
la eficiencia energética, el cuidado de la biodiversidad, el consumo responsable, la
reducción de la huella de carbono y la economía circular son frentes que sin duda
deben ocupar un lugar prioritario en la política local y en los hábitos de las vecinas y
los vecinos.
Es por este motivo y recogiendo el guante de la Agenda 21, por el que iniciaremos
el proceso del Pacto Local por el Cambio Climático, un proceso participativo abierto
que buscará el compromiso colectivo de todos los actores de nuestra ciudad para
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hacer frente al cambio climático y mejorar nuestro medio ambiente. Un pacto que
marcará la agenda medioambiental de nuestra ciudad hasta el año 2030, fecha
límite a día de hoy, de los compromisos acordados en el pacto de alcaldes y
alcaldesas por el clima.
Esta es nuestra forma de hacer las cosas. Tenemos la convicción que la única
fórmula de éxito para el futuro, es la participación ciudadana y el compromiso
colectivo, por eso también, hemos propuesto recuperar el antiguo consell de
sostenibilitat en forma de grupo de trabajo dependiente de la mesa de desarrollo e
infraestructuras. Un grupo de trabajo que se pondrá a rodar de forma inminente.
Y no quiero dejar escapar la ocasión de hablar de otro gran reto para nuestra
ciudad, el desarrollo del Plan Director Urbanístico de la Gran Vía. Un plan director
ya aprobado que supone muchas oportunidades para nuestra ciudad, que coserá
una parte de nuestro territorio y que recuperará un gran parque urbano de casi 30
hectáreas para el uso y disfrute de los ciudadanos de L’Hospitalet. Un proyecto que
también incorporará un proceso participativo para definir el espacio de titularidad
pública y para el cual también quiero apelar a la sensibilidad medioambiental de
todas las partes.
El ecologismo y el cuidado del medio ambiente no son enemigos del progreso, pero
para que así sea, es preciso que no se escatimen recursos ni en el ámbito público
ni en el privado a la hora de reducir el impacto que tendrá el desarrollo de los tres
sectores para el medio ambiente. Exigimos edificaciones eficientes, que persigan la
emisión cero, que se doten de autoconsumo y de materiales ecológicos y
biodegradables, que se desarrolle una gestión óptima tanto de los residuos de la
zona como de la movilidad. Es necesario que la zona tenga prevista una red óptima
de transporte público y que esté bien conectada para las personas que quieran
acceder a ella a pie o en bicicleta. Igualmente necesario es el cuidado de la
biodiversidad, con lo que habrá que tener especial cuidado en las edificaciones y
mejorar el cuidado del entorno del río y del futuro parque urbano. Nuestras
exigencias siempre irán en ese sentido, ya no sólo para el futuro plan director sino
también para el futuro de nuestra ciudad.
L’Hospitalet tiene un plan, un plan que requiere de la participación y de la
implicación de todos, una ciudad diseñada por y para su ciudadanía, una ciudad
accesible, donde las personas puedan disfrutar de sus calles de una forma segura y
saludable, una ciudad próspera, donde sus ciudadanos puedan trabajar, una ciudad
solidaria, capaz de mejorar sin dejarse a nadie en el camino, garantizando los
derechos de todos sus vecinos y vecinas. Una ciudad justa e igualitaria, a fin de
cuentas, hablamos de nuestra ciudad, hablamos de L’Hospitalet.
Muchas gracias.
Essent les 10:37 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. Miguel García Valle i el Sr.
Rainaldo Ruiz Narvaez, regidors del grup polític municipal de Ciutadans.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies Alcaldessa. Bon dia a tothom.
En el servicio de salud y gracias al trabajo y la implicación del equipo, estamos
desarrollando líneas de actuación que deriven en la concepción de L'Hospitalet
como ciudad saludable, no contando únicamente con nuestra actividad, sino,
entendiendo que para alcanzar el objetivo tan ambicioso que nos hemos planteado,
deben integrarse todos los agentes que actúan en este ámbito.
Salud, realmente, es todo. Por ello el trabajo en red y transversal es la base
establecida para caminar hacia la concepción de la ciudad que queremos en esta
materia. Estamos desarrollando actividades, programas y formaciones con la
treintena de asociaciones que trabajan la salud en la ciudad, con el Idibell, con
doctoras y doctores, enfermeros y enfermeras, con el ICS, y en proyección con el
CSI y el colectivo de farmacéuticos.
La suma de recursos, trabajo y esfuerzos dan como resultado la promoción de
hábitos de vida saludables. La participación cada vez más numerosa de nuestras
vecinas y vecinos y la valoración que éstos hacen de nuestra labor, nos indica que
estamos en el buen camino.
Algunos ejemplos de actividades que ayudan a integrar en nuestras rutinas diarias
hábitos que previenen la enfermedad promoviendo el bienestar físico, emocional y
mental a través del deporte y una correcta alimentación, son el “Camina, fes salut i
descobreix els edificis de L’Hospitalet”, o los FITGAMES.
El primero, con una media de 130 participantes por caminada, es un programa
entendido desde de su concepción de forma transversal. Son las enfermeras y los
enfermeros de los CAPs del ICS, quienes sugieren a sus usuarios que se animen a
caminar con nosotros para adquirir el hábito.
En la próxima edición, seguramente contaremos también con la participación de los
ambulatorios gestionados por el CSI. A través de algo tan sencillo como caminar en
grupo, se trabajan aspectos como la salud, la cohesión social o la diversidad
cultural.
En los FITGAMES, el otro ejemplo que ponía, participan alrededor de 1000 alumnos
de cuarto de ESO de nuestra ciudad y, a través del deporte, trabajamos la salud, la
rutina diaria, la cohesión social, el trabajo en equipo y también la competitividad,
entendida como valor deportivo que busca la superación en uno mismo. A principios
de este mes, y en calidad de representantes de la Red española de ciudades
saludables, pudimos presentar este programa en el encuentro anual de la OMS
celebrado en Hungría.
Como claro ejemplo de actividades que apuestan por el trabajo en red y transversal
estamos celebrando les trobades d’Entitats de Salut SalutLH, un espacio para la
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proyección de actividades, programas y formaciones con y para el tejido asociativo
de la ciudad que desempeña su labor en este ámbito.
El objetivo principal de estos encuentros es compartir experiencias y conocimientos
a través de diferentes formatos, facilitar formación e información según precisen,
crear proyectos conjuntos para sus usuarios y para el resto de la ciudadanía, así
como interactuar con otros servicios o programas del propio ayuntamiento.
El último encuentro lo celebramos este mismo miércoles. Y consistió en una sesión
en la que contamos con el equipo del Distrito Cultural para trabajar en el diseño de
diversos talleres o actividades que involucren aspectos de la salud a través de
alguna de las disciplinas del polifacético Andy Warhol, y se realizarán en Can
Trinxet durante el mes de mayo, como apuntaba la alcaldesa en su discurso, dentro
del programa que están desarrollando en torno a la recreación de la Silver Factory
de dicho artista.
En este mismo espacio de entidades se trabajan también otros aspectos, como
puede ser la comunicación individual, como asociación, o la colectiva, como red.
Con el hastag #SalutLH estamos promoviendo en las redes sociales la interrelación
de los diferentes agentes que se mueven y trabajan en este ámbito.
Las propuestas que se han ido desarrollando en torno a estos encuentros son
diversas: ágoras de intercambio de experiencias, formación en redes sociales con
la colaboración de Torre Barrina, la celebración conjunta del próximo día mundial de
la salud, intercambios de recursos propios o la implicación, por ejemplo, de las
entidades en el Pacto por una salud pública de calidad en la ciudad. Pacto que, por
cierto, está en su última fase de elaboración y muy pronto podremos presentar para
su firma.
Que hayamos creado este espacio interactivo para trabajar en red con las
entidades, no quita que hayamos dejado de poner en marcha proyectos o
actividades concretos con ellas. Este mes, por ejemplo, hemos presentado la
adhesión de cincuenta y tres equipamientos municipales a la campaña “No puc
esperar”, promovida por ACCU Cataluña, dando cumplimiento de este modo a una
moción aprobada por este pleno, con el fin de mejorar la calidad de vida de las
personas que padecen enfermedades tipo colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn.
Tenemos otros ejemplos como el programa de drogodependencia que
desarrollamos en la ciudad gracias a AECC GRIS. O el de Esportmania, con el JIS.
La salud comunitaria tal vez sea una de las unidades más visibles del servicio por la
amplia participación ciudadana y el dinamismo de sus actividades, que van desde
talleres o conferencias a programas como los que acabo de comentar. Pero cabe
poner en valor otras caras del servicio de salud que pueden pasar más inadvertidas
pero cuya labor está siendo vital para el bienestar de todos.
Desde salud ambiental, en unas semanas lanzaremos de nuevo la campaña donde
solicitamos la colaboración de nuestras vecinas y vecinos para detectar nuevos
focos de roedores o insectos que se crean con la llegada de las estaciones de
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calor. Tenemos un plan de actuación sistemática que abarca todo el año y cubre
todas aquellas zonas de la ciudad que son vulnerables a la proliferación de estos
animalitos, pero no son seres estáticos, se mueven, se desplazan, por lo que es
necesaria la colaboración ciudadana para poder dar con ellos.
En cuanto a la fauna urbana, un tema que ha suscitado mucha polémica en
Barcelona y que recientemente ocupa espacio en los medios de comunicación, el
plan de actuación de control de cotorras que están desarrollando en esta ciudad,
comentar que el año pasado, tras reunirnos con la Asociación protectora de
animales exóticos de Cataluña, APAEC, concretamos que el control ético de la
población de este tipo de ave, es tan sencillo como retirar los nidos antes de la
puesta o durante, para complicarles dicha puesta, y poder así reducir el nacimiento
de polluelos, sin poner en peligro a aquellos que lleguen a nacer. Este calendario es
el que ya se utiliza desde Parques y Jardines, para llevar a cabo las actuaciones en
el arbolado de nuestra ciudad, sin perjudicar a estas aves.
En tanto que las palomas, otro ejemplo, estamos trabajando en una prueba piloto,
también de forma transversal y coordinada con otras áreas del Ayuntamiento, para
poder controlar de forma ética y eficaz su población a muy bajo coste y sin sacrificar
ningún ejemplar.
Este tipo de actuaciones forman parte de la sensibilidad animalista con la que
estamos trabajando de forma integral e impregnando al resto de áreas del
Ayuntamiento. El balance del trabajo realizado el último año por la unidad de
protección y bienestar animal es muy positivo. Absolutamente todas las iniciativas
puestas en marcha desde esta unidad tienen dos ejes: el bienestar y protección de
nuestros animales, y el de convivencia y civismo por el uso compartido del espacio
público.
Abrimos un proceso de consulta ciudadana, el pasado año, para recoger las
aportaciones que nuestras vecinas y vecinos querían incluir en el redactado de la
nueva ordenanza que regula la protección, tenencia y control de animales en
L’Hospitalet. Como se ha explicado en otras ocasiones, fue un proceso en el que se
recibieron más de 200 iniciativas, definido en tres fases, una online, otra con una
sesión presencial y una tercera con entidades animalistas.
Actualmente, estamos terminando de completar el expediente del anteproyecto de
esta ordenanza para llevarla a su aprobación inicial en las próximas semanas.
Además, y en relación con esto, estamos preparando una campaña de
comunicación que se realizará con el fin de dar a conocer el contenido de este
documento, de esta ordenanza, a toda la población.
Con la campaña que este mes hemos puesto en marcha junto con la OMIC “Molt
més que una joguina, un amic per sempre” queremos promover no solo una
convivencia familiar responsable con los animales, sino también una forma
responsable de tomar la decisión de convivir con animales de compañía.

…/…

15

Por otro lado, el próximo jueves, día 30 a las 18.30 de la tarde en l’Harmonia,
celebraremos la cuarta jornada animalista en la ciudad. Dentro del cicle de trobades
l’Hospitalet Animal y de la mano de Progat Catalunya, conoceremos la realidad de
los gatos en el municipio, y el trabajo que se está realizando en materia de gestión
de colonias. Lo haremos a través de una conferencia y la presentación de la
exposición “Amagats”, que llevaremos de forma itinerante por los diferentes distritos
de la ciudad.
En octubre de 2015, ya presentamos una moción, y se aprobó, para declarar
l’Hospitalet ciutat amiga dels animals i respectuosa amb els seus drets. Y esa es
justo la línea de trabajo que estamos desarrollando desde 2016 en la ciudad.
La transversalidad, el uso eficiente de los recursos públicos, la participación
ciudadana, el trabajo en red con entidades de la ciudad, la transparencia, la
proximidad con vecinas y vecinos, el bienestar de las personas y de los animales,
son ejes que han estado y están muy presentes en nuestras agendas del día a día.
El camino que nos queda por recorrer va a ser intenso, como lo fue 2016 y como lo
está siendo este 2017, y es que abordar y superar retos de ciudad implica el
esfuerzo y la dedicación de muchas personas unidas por un bien común, la
cohesión de una comunidad que crea la realidad que quiere vivir.
Gracias.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bon dia a tothom. Primer de tot, volem començar la nostra intervenció matisant el
propi nom d’aquest debat. I és que per a nosaltres no existeix un únic estat de la
ciutat. A l’Hospitalet conviuen moltes realitats i la nostra percepció, com a projecte
polític format per persones de gairebé tots el barris de la ciutat, i que trepitgem, o
intentem fer-ho, el carrer a diari, a les nostres AMPAs, associacions culturals,
veïnals, ateneus, sindicats, moviments socials, etc., és que precisament la majoria
dels nostres veïns i veïnes, la seva realitat, la seva precarietat, les seves dificultats
per accedir a l’habitatge, a la feina, a un sou digne, a la sanitat universal, es troben
totalment invisibilitzades, silenciades o amagades.
És per això que des de la CUP-Poble Actiu, avui volem aprofitar aquesta tribuna
pública per a continuar denunciant les desigualtats socials creixents als barris i
districtes de la nostra ciutat. Però també, i amb la mateixa força, seguir denunciant
les polítiques públiques que defensa aquest Govern, perquè segons la nostra
opinió, ben lluny de suposar una compensació de les desigualtats, el que fan és
incrementar els problemes. Els barris del nord de la ciutat semblen abocats a viure
subvencionats pels barris del sud. Aquesta, al nostre entendre, és una lògica
absolutament perversa.
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La seva inacció com a equip de Govern, per intervenir efectivament sobre aquesta
realitat, allunya més encara la vida als barris del nord i del sud, del que ho fan les
pròpies vies del tren que els separen.
Darrere de la imatge que ara mateix ha volgut projectar l’alcaldessa, amb un discurs
buit de contingut, però ple del fum propi d’un manual de màrqueting, existeixen
realitats ben diferents: sous de misèria, explotació laboral, situacions d’atur
cronificades, joves sense cap esperança en el seu futur, manca d’oportunitats i al
centre de totes les desigualtats, les dones, sempre les dones.
I davant tot això, una administració local desbordada i incapaç d’assumir, per
exemple, des de Serveis Socials, la muntanya de casos que cada dia els hi arriben,
amb una situació d’extrema emergència. Vides de persones, famílies i menors que
es troben a més a més amb la situació d’haver d’acreditar la seva pobresa, amb tot
un periple de tràmits burocràtics que fan encara més difícil, allò que hauria de ser
una prioritat absoluta d’aquesta administració: oferir solucions dignes i reals a
qualsevol persona que necessiti casa, menjar i recursos.
I no ho diem només nosaltres, vostè mateixa, alcaldessa, ho assenyalava a la
conferència que oferia el passat mes de gener: “tot el que els hi passi als nostres
ciutadans és competència nostra”, va dir. Bé, assumint doncs el seu compromís i
acceptant que tot allò que els hi succeeix a les nostres veïnes és competència
municipal, com s’explica llavors, per exemple, les derivacions habituals des de
Serveis Socials, cap a entitats socials i ONGs de la ciutat, quan la situació
d’aquestes veïnes, legal, administrativa o de qualsevol altre caire, no encaixen dins
les credencials de veïna pobre amb drets? O perquè no tenen cabuda, ni tan sols
per ser escoltades, les veus discrepants d’una part del veïnat, amb el seu projecte
de futur urbanístic d’aquesta ciutat?
Les veïnes de l’Hospitalet tenim grans reptes per endavant. Reptes que
precisament es fan més grans i difícils de superar, amb la visió i model de ciutat que
l’equip de Govern vol seguir desenvolupant.
Dit això i explicant que la nostra prioritat sempre serà la lluita contra la pobresa, la
desigualtat i les injustícies socials, a continuació explicarem quins reptes
identifiquem com a claus per al futur immediat d’aquesta.
En primer lloc estem parlant del repte de recuperar l’espai públic per a les veïnes, i
fer-ho, des de la situació actual de massificació i densitat de població que fa que la
manca d’espais condicioni molt negativament la vida de les persones als nostres
barris. Davant aquesta necessitat d’obrir espais, de rebaixar la càrrega urbanística,
el seu equip de Govern proposa un Pla Director Urbanístic que obre la porta a la
construcció de fins a 26 gratacels, amb tot el que això comportaria: més transit
rodat, més contaminació, més consums. Vostès recepten benzina per acabar amb
l’incendi.
La nostra postura és molt clara des d’abans d’entrar a l’Ajuntament: ens oposem
frontalment a aquest pla director urbanístic. Tenim motius de sobres per mantenir
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aquesta postura: primer de tot, per l’opacitat amb la que s’ha dut a terme tot el
procés, sense participació real dels barris i veïnes afectades. Segon, perquè tal i
com està plantejat, suposa un greu atac al medi ambient, no només de la nostra
ciutat i el final de l’última zona agrícola d’aquesta. Però també de tot el corredor del
Llobregat i dels ecosistemes únics del delta del riu Llobregat.
Des de la CUP-PA, creiem que l’únic objectiu d’aquest pla és aconseguir les quotes
d’edificabilitat previstes que beneficiaran, com sempre, a interessos privats, per
sobre de les necessitats reals de les veïnes de l’Hospitalet.
I ara, llegirem, ens agradaria llegir un extracte del comunicat de la plataforma veïnal
No Més Blocs per aportar els principals motius del perquè cal aturar ja el PDUGranvia Llobregat:
“Al PDU Granvia no es computa cap equipament públic com són escoles,
residències per a la gent gran i d’altres, que aquesta ciutat necessita. Tampoc es
valora que l’augment de l’activitat residencial i comercial a la zona, suposarà un
greu impacte a l’estil de vida dels barris del voltant, especialment a Bellvitge.
El regidor de Planificació Estratègica de l’Ajuntament de l'Hospitalet, Francesc
Belver, no s’ajusta a la veritat, quan li diu a la ciutadania que amb l'execució del
PDU es guanyen zones verdes, quan el que es guanya en realitat són
requalificacions com a zona verda, sense que aquestes zones requalificades hagin
de patir cap alteració en la seva composició, ni siguin en realitat cap zona verda,
però que serveixen per justificar la pèrdua real de sòl qualificat com a parc urbà,
que estableix el Pla General Metropolità i que passa a requalificar-se com a
edificable.
Quan ens oposem al PDU-Granvia, també tenim elements de valoració amb la
comparativa entre les expectatives creades per la plaça Europa i que el temps ha
demostrat fallides. En aquests moments existeixen almenys 11 parcel·les de la
plaça Europa requalificades i preparades per a edificar-hi gratacels, que continuen
encara sense inversors disposats a aixecar-hi res, per falta de demanda.
Existeix també un excedent de pisos i oficines en mans del SAREB, del que
desconeixem la superfície total. És difícil concretar la inversió real total de tot el
complex. Citant els càlculs fets des de la plataforma ciutadana No Més Blocs,
s’estima que entre inversió pública i privada podria suposar més de 3.000 milions
d'euros, que segons dades facilitades per l'Ajuntament, han servit per a la
instal·lació d'unes 93 empreses, tot i que només 20 d'aquestes tenen el seu domicili
fiscal a l’Hospitalet, en una superfície total de 334.000 m2, dels quals 168.000 m2
corresponen a habitatges, 150.000 m2 a oficines i 39.000 m2 a hotels.
Les dades d'ocupació registrada a l’Hospitalet, confirmen que aquesta reforma
urbanística no ha sigut el motor econòmic que ens va vendre l’equip de Govern
prèviament. La plaça Europa ens ha deixat joies com els habitatges de les 3 torres
Europa, construïdes per 540 milions d'euros per Martinsa Fadesa, declarada en
fallida i amb un deute de 5.800 milions d'euros a repartir entre SAREB, Bankia i
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administracions públiques vàries. La torre Realia, construïda per 129 milions
d'euros per la immobiliària Realia, participada per Foment de Construccions i
Contractes, Bankia i SAREB. La torre Copisa, construïda per Copisa per 25 milions
d'euros, una de les promotores de la plaça Europa. La torre Puig, construïda per 90
milions i ara en venda per 50, propietat de Catalunya Caixa, entitat bancària amb
directius acusats i pendents de sentència, com el socialista Narcís Serra, i que va
ser recapitalitzada durant el rescat bancari amb 12.000 milions d'euros i venuda al
BBVA per 1.200 milions”. Fins aquí la cita.
Per què aquest equip de Govern s’obstina a repetir les mateixes errades del passat,
un cop i un altre? Per què no hem après la lliçó que la història ens ha ensenyat?
Serà que hi ha altres interessos que no es veuen a primera vista?
Tot i que la Generalitat ha donat el primer pas per a l’aprovació del PDU-Granvia,
no es confiïn gaire, la batalla no està guanyada. Farem tot allò possible, i allò que
pugui semblar impossible també, amb les eines que tenim al nostre abast: la lluita al
carrer, la política institucional i fins i tot judicialment, per aturar aquest pla que
condicionarà, al nostre entendre, per sempre el futur de la ciutat. Els barris de
l’Hospitalet, van parar un cop un atac similar de sobreedificació, i ara ho tornaran a
repetir.
En aquest mateix marc, en el qual vostès utilitzen l’urbanisme com a eina de gestió i
no com a filosofia per a millorar la qualitat de vida de les veïnes de l’Hospitalet,
s’emmarca també el Districte Cultural.
El Districte Cultural, producte del procés pseudoparticipatiu LH’ON, és abans de tot
una operació de “city branding”, màrqueting de ciutat, que té per objectiu crear una
imatge atractiva per a grans empreses i inversors internacionals. Aquesta és la
realitat.
Aquest tipus de projectes d’economia creativa, es presenten com a estratègies de
creixement, però en realitat a molt pocs llocs del món han servit per a crear llocs de
feina durant la crisi. Diverses recerques demostren que plans similars, com el 22@
del Poble Nou o aquells duts a terme a ciutats de passat industrial com Berlin o
Glasgow, no han estat capaços de compensar la pèrdua de llocs de treball del
sector industrial, per més creatius que hagin estat els seus governs. Aquesta
evidència fa pensar que el Govern del PSC només intenta guanyar temps, davant la
falta d'idees per dinamitzar l'economia local. La seva regeneració cultural i
econòmica és pura retòrica, totalment allunyada de la realitat de les veïnes de la
ciutat.
Però si no és capaç de generar llocs de feina i tampoc es tracta d'un procés
participatiu que atengui a les necessitats de la gent, què hi ha darrere del Districte
Cultural?
L'alcaldessa Nuria Marín ho ha expressat a diverses entrevistes: “Donarem totes les
facilitats perquè ells, els hotels, puguin venir”. Aquest és el veritable objectiu: fer de
l’Hospitalet un gran hotel low cost. El Districte Cultural no busca potenciar la cultura
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de la gent de l’Hospitalet, sinó la cultura del turisme massiu: festivals, congressos,
pisos turístics i oci tutelat des del Govern local. Aquesta mercantilització de la ciutat,
mitjançant el turisme low cost ja ha començat a barris com Collblanc - la Torrassa o
Santa Eulàlia principalment, on el setge de les immobiliàries està creant molèsties
entre veïnes, a més a més de desplaçaments forçats, a causa de les pujades de
lloguers de locals i habitatges.
No podem permetre que aquest equip de Govern segueixi venent la nostra ciutat a
trossos. Per això fem una crida, el moviment veïnal, per a nosaltres, haurà
d'organitzar-se de nou i parar-li els peus a aquest Govern i a tots els seus plans
especulatius.
Nosaltres defensem la democratització de la cultura i el lleure, una socialització
autogestionada de l’espai públic, no tutelada per les administracions públiques ni
pels partits polítics i, encara menys, per grups privats inversors que únicament
cerquen obtenir rendes monopolitzant espais i sense atendre les necessitats reals
de les persones.
Per a nosaltres la recuperació i gestió comunitària de Can Batlló, per exemple, antic
polígon industrial abandonat al barri de la Bordeta, constitueix tot un referent
internacional de com sí que existeix i sí que és possible un urbanisme per a les
persones i les seves necessitats.
És sorprenent la manca de voluntat política i l’oportunitat perduda per aquest
Govern local, per a promoure la participació activa, transformadora i directa de la
gent, per impulsar un procés de veritable recuperació i apropiació popular de les
manifestacions culturals i de la producció cultural de la ciutat, per potenciar el teixit
associatiu dotant-lo de recursos per al seu creixement autònom, per promoure
noves fórmules de gestió directa i comunitària dels equipaments, per rehabilitar
naus industrials abandonades per a projectes cooperativistes locals, en definitiva,
per humanitzar una part important de la ciutat.
Durant la seva conferència anual, l’alcaldessa assegurava que “l’Hospitalet aspira a
la centralitat econòmica, cultural, educativa i metropolitana”, i que “hi havien 400
empreses d’economia creativa que donaven feina a unes 4.000 persones i
facturaven 600 milions d’euros”. Si volem atraure a totes les empreses creatives del
món, a través de les bonificacions fiscals, després quan s’instal·len a L’Hospitalet
no podem parlar de l’impacte que tenen a la ciutat, a partir de les recaptació
d’impostos. És totalment contradictori. Els beneficis que produeixen són
absolutament privats i les xifres de facturació i contractació, més enllà de les
condicions laborals, són totalment alienes a les veïnes de la nostra ciutat.
O per ventura reparteixen la seva facturació entre les veïnes de la ciutat? Creiem
que no. Reben bonificacions fiscals atractives per mudar-s’hi a la ciutat? Sí, això sí.
Tenen alguna obligació de contractar habitants de l’Hospitalet? Sembla que no. Des
de l’Ajuntament tenim algun mecanisme propi per assegurar-nos que des
d’aquestes empreses no es precaritza, es respecten els drets de les treballadores,
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es fomenten, per exemple, unes condicions laborals de dignitat? Sembla que
tampoc.
El segon gran repte de la ciutat, molt vinculat a tot el que hem dit fins ara, és
l’habitatge. Cal aturar el procés de gentrificació i expulsió de veïnes com a
conseqüència del creixement de l’interès del sector turístic i dels fons d’inversió en
l’Hospitalet. La pujada dels preus de lloguer ja és palpable i està obligant a moltes
veïnes a canviar de barri, i fins i tot de municipi, per no poder afrontar uns preus
adreçats, precisament, a propiciar aquest procés d’expulsió dels residents habituals
dels barris i que aquests veïns siguin progressivament substituïts per habitatges
turístics. Substitució de veïnes per habitatges turístics. Si les administracions no
posen límit a aquesta arribada d’agents invasors, i inversors, als barris, no trigarem
molt a creuar una línia de no retorn. Ens estan fent fora silenciosament, i des de les
administracions no estem fent res per tal d’evitar-ho. Ans al contrari.
Quina és la postura de l’equip de Govern al respecte? Obrir les portes de bat a bat
al sector hoteler. Abraçar amb força l’arribada de tots els projectes hotelers que la
moratòria de l’Ajuntament de Barcelona va aturar. I fins i tot, definir la nova oferta
hotelera amb 20 nous hotels i dins, a més a més, d’una tipologia molt específica,
hotels de 3, 4 i 5 estrelles, adreçats, sobretot, a l’oferta de congressos.
De nou, la seva visió té més a veure amb un pla de viabilitat empresarial que amb
les necessitats reals de la ciutat. A tot l’Hospitalet, una ciutat de 260.000 habitants
no existeix un establiment hoteler de menys categoria, assequible per preu per a
d’altres persones. La millor prova d’aquesta necessitat, que el seu document sobre
oportunitats del sector hoteler ni tan sols contempla, és que els propis serveis
socials de l’Ajuntament, quan necessiten reallotjar algú per necessitat, han de fer-ho
a hotels de Cornellà, per exemple, a l’hotel Ibis de Cornellà, com a exemple més
proper, o a hotels de Barcelona.
Vostès no tenen cap sensibilitat sobre les necessitats reals de les veïnes de la
ciutat. Vostès es centren només en gestionar aquest ajuntament amb una visió
empresarial i economicista, on no trobem cap compromís polític en defensa dels
drets de veïns i veïnes.
Bé, perdó, abans que ens ho retreguin, és veritat que es van omplir la boca i es van
cobrir les esquenes amb un compromís que no té cap tipus de mèrit. Fer complir els
convenis col·lectius a les empreses del sector turístic, només faltaria, no hauria de
ser cap motiu d’orgull. És allò mínim que una administració hauria de garantir. I tant
de bo ho fessin en altres àmbits, com els de la feina per a joves, perquè cedir
equipaments públics i recursos del Servei de Joventut, per fer d’ETT a grans
empreses multinacionals, és un exemple molt gràfic del seu respecte per tot allò
que significa la dignitat del treball.
I si amb tot això que hem remarcat, ha quedat clara la tendència en la seva gestió
cap a la delegació de les seves responsabilitats i competències cap a la empresa
privada, i a sobre subcontracten la majoria de serveis públics que ha de donar
aquest ajuntament a la ciutadania, llavors ens preguntem per a què serveixen les
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institucions? per a què serveixen els ajuntaments? Per a nosaltres, aquest tipus de
gestió d’allò públic i comú, és una clara omissió de les responsabilitats municipals.
Cal retornar el control i la gestió directa de tots els serveis públics als municipis i a
les seves veïnes.
El tercer dels reptes es fer front a la cada vegada més preocupant captació de
recursos i espais públics per part d’empreses privades. És a dir, aturar la seva
aposta per atraure inversió privada cap al municipi. El seu mantra ens diu que “més
empreses, més inversió privada, portarà riquesa i aquesta es redistribuirà entre els
barris i entre qui més ho necessita”. És fals i ho saben. Això que vostès anomenen
col·laboració público-privada, és exactament el mateix que pensadors com Silvia
Federici o David Harvey han estudiat i definit sota el concepte d’acumulació per
despossessió. És a dir, un procés constant de colonització de nous recursos per
part del capital privat, des dels serveis d’aigua, electricitat, vivenda i salut, fins a
l’apropiació dels recursos naturals, amb la conseqüent despossessió dels petits
propietaris i les comunitats.
Exemples concrets podríem parlar, no ens donarà temps però podríem parlar de
l’edifici que hem regalat a l’editorial Planeta, del complex de tenis municipal de
l’Hospitalet, ara mateix tots els seus treballadors per un problema de subrogació
que no estava contemplada en el canvi de propietat, en la venda de la concessió
demanial d’aquest espai, ara mateix estan en un litigi perquè van ser acomiadats
tots en el canvi de propietat.

Essent les 11:03 hores abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas, regidora del
grup polític municipal del Partit Popular.
La reserva, per exemple, que s’ha fet i adequació de via pública per al Cirque du
Soleil, o aquells serveis que haurien de ser, i equipaments públics que haurien de
ser totalment municipals i de gestió directa, com per exemple el Servei d’Atenció
Ciutadana 010, el Servei d’Atenció Domiciliaria, la neteja i recollida de residus,
parcs i jardins, etc.
Per últim, fixaríem com a desafiament també, la recuperació i millora de la qualitat
dels serveis públics com són la sanitat, l’educació i l’atenció a la dependència.
Hi ha una nova onada de mobilitzacions al sector sanitari, a l’atenció primària i
hospitalària al nostre entorn, a l’Hospital de Bellvitge, al CAP Can Vidalet, a les
quals des d’aquest grup municipal volem transmetre el nostre màxim suport.
I també volem recordar que, tot i que de vegades els titulars de premsa puguin
confondre, l’Hospitalet no compta amb un servei d’urgències pediàtriques 24 hores,
amb professionals de la pediatria. El CAP de la Florida necessita, ja ho hem dit
moltes vegades, el desdoblament promès des de fa molts anys, les cues a les llistes
d’espera són enormes i encara hi ha persones a les quals es denega l’accés a la
sanitat universal, per la seva situació legal/administrativa.
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Un clar exemple, de com els titulars no es corresponen amb la realitat és el
BIOPOL. Es vol promocionar un clúster biomèdic amb empreses i l’Hospital de
Bellvitge, Duran i Reynals i la Universitat de Barcelona, doncs portem anys sentint
aquesta música i a dia d’avui, sense cap avenç, ens trobem que tenim la noticia de
l’arribada del centre de medicina tradicional xinesa. De nou, iniciativa privada. Ens
diuen que el sector biomèdic serà protagonista de la transformació de la Granvia,
però no sabem com encaixa una zona biosanitària, dins del mateix projecte de
desenvolupament urbanístic que contempla un increment de fins a 35.000 tones de
noves emissions, produïdes pel creixement del trànsit rodat.
A educació, la situació no és molt diferent. La lluita constant de la Xarxa Groga i de
les AMPAs, famílies i equips educatius dels centres públics, ha aconseguit forçar
que es concreti un pla d’actuacions urgents als centres públics de la ciutat, però no
és suficient. Per exemple, l’Institut Llobregat se’n va quedar fora i també urgeix tant
afrontar-hi reformes com, sobretot, la unificació del centre en un sol edifici.
Al mateix temps, en matèria d’educació, a la ciutat hi ha una manca de places
d’escoles bressol públiques i d’educació especial, flagrant, que acaba obligant a
moltes famílies a marxar a escoles bressol privades o a l’exili educatiu a d’altres
ciutats de l’entorn, en el cas de l’educació especial.
Aquí ens agradaria també llançar una pregunta a l’equip de Govern, que la farem en
la següent intervenció perquè se’ns acaba el temps.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, hola. Bon dia alcaldessa, regidors, la gent present a la sala, i especialment avui
aquest missatge va dirigit als 260.000 habitants de la ciutat de l’Hospitalet.
Primer, tot i que celebrem que puguem ser aquí debatent sobre l’estat de la ciutat,
crec que tot això ho podríem fer a cada Ple. I si la majoria dels grups municipals
presentessin mocions de ciutat i es poguessin debatre totes, així hauria de ser en
cada Ple. Tot i així, ho celebrem que puguem ser aquí debatent aquest tema.
I avisem, nosaltres som aquí perquè ens ho creiem i perquè realment confiem en
que aquesta sigui una eina útil per poder posar sobre la taula els problemes
importants de l’Hospitalet, aquells que realment cremen, aquells que hem de tractar
amb urgència, i donar el tret de sortida, d’una vegada per totes, a la carrera per
posar-hi solucions.
Dit això, comencem especificant que nosaltres en aquest debat volem parlar de
l’estat de la ciutat però, també, de les necessitats de les famílies, de què podem fer
per les més de 260.000 persones que conformen la nostra ciutat i li donen vida.
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Com ja sabreu, un dels nostres objectius, que gairebé ja hem convertit en un
eslògan de tant que el repetim, és que volem fer de l’Hospitalet la primera ciutat de
Catalunya, perquè Barcelona n’és la capital.
Però som molt conscients que això no ho podem fer sols, necessitem establir
lligams amb el nostre entorn, construir ponts de col·laboració amb altres
administracions, ja siguin de caire municipal o supramunicipals, i aprofitar-nos de
les diferents sinergies que es generin.
I, en aquest sentit, podem dir que darrerament hem observat que hi ha relacions,
com per exemple les que hi ha entre aquest Ajuntament i el Govern de Catalunya,
amb el President Puigdemont al front, i format com ja saben pel Partit Demòcrata i
Esquerra Republicana, que han millorat, que s’han desencallat i que s’estan traduint
en un gran llistat de beneficis per a la nostra ciutat i per a la nostra gent.
Potser, el que millor representa aquesta bona relació L’Hospitalet - Generalitat és la
constitució de la comissió mixta Generalitat - Ajuntament, la qual s’ha demostrat
que és una molt bona eina a l’hora de revisar i desenvolupar qüestions
estratègiques per a les dues administracions.

Essent les 11:08 hores abandona la sessió el Sr. Christian Giménez Márquez,
regidor del grup polític municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu.
Fruit d’aquesta comissió, així com de les diferents negociacions i converses que
s’han dut a terme entre aquestes dues administracions, l’Hospitalet ja pot dir que
per fi, i després de tants anys pendent, els alumnes de les escoles Ernest Lluch i
Paco Candel tindran un col·legi digne, i que les teulades de les escoles incloses
dins l’anomenat pla d’urgència seran substituïdes: Busquets i Punset, Milagros
Consarnau, Bernat Metge i Joaquim Ruyra.
Però aquí no acaba la cosa. També tenim sobre la taula la promesa del conseller
Jané de destinar més efectius de Mossos d’Esquadra a la ciutat dins la nova
promoció de 500 agents. L’aposta del conseller Rull per poder obrir les estacions de
la L9 a l’Hospitalet, tot i les dificultats econòmiques que aquesta obra porta
intrínseques, la posada en marxa del CAP del Gornal, del servei de rehabilitació de
la Rambla Marina o el desdoblament del CAP de La Florida.
I, en aquest punt, ens permetran fer una menció especial a la bona feina que s’està
duent des del departament d’habitatge de la Generalitat, encapçalat per la
consellera hospitalenca Meritxell Borràs, i en un àmbit tan delicat com és
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.
A l’Hospitalet, entre els anys 2015 i 2016, és a dir, en només dos anys, el
departament d’habitatge ha destinat, en concepte d’ajuts urgents al pagament de
l’habitatge, més de 800.000 euros a través dels quals s’ha donat resposta a 363
expedients, 363 situacions d’urgència.
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Aquesta llista de millores per a l’Hospitalet ens demostren que si realment pensem
en millorar la qualitat de vida dels hospitalencs, que almenys per part nostra ja
deixem clar que així és, cal deixar la confrontació, les campanyes demagògiques i
les guerres de colors polítics a banda, perquè d’aquestes no en traurem res de
profit.
Però de la mateixa manera que som conscients de la necessitat i de la importància
d’aprofitar i esprémer al màxim els vincles amb el nostre entorn, també som molt
conscients que els problemes de casa són nostres, i com bé ho diu la paraula,
nostres i que ningú de fora vindrà a solucionar-nos-els.
Perquè està molt bé i és necessari mirar la ciutat de portes enfora i projectar una
ciutat de futur, però també és necessari i vital mirar la ciutat de portes endins,
analitzar-nos sense complexos i sense excuses. Hem de ser capaços de felicitarnos i enorgullir-nos per les coses que fem bé i que funcionen, però cal que també
siguem capaços de detectar els problemes que tenim i posar-hi solució.
I nosaltres hem fet aquesta feina, ens hem autoanalitzat, ens hem fixat en els
nostres punts forts, què en tenim i molts, ubicació, som una ciutat molt ben
comunicada, i també hem detectat les nostres febleses, aquells punts on
necessitem millorar.
I ha estat a través d’això que copsem el següent: tenim una ciutat a dues velocitats,
mentre per una banda apostem per transformar alguns barris en el Manhattan de
l’Hospitalet, altres barris cada cop s’assemblen més al Bronx. Creiem que ningú pot
estar en desacord amb el fet d’apostar per la nostra ciutat, transformar-la i posar-la
al mapa. En aquest sentit, la plaça Europa, el Districte Cultural o el PDU Granvía
són projectes que aplaudim i que pensem que seran positius per a la ciutat.
Evidentment seran positius si els portem ben portats. Però el llegir no ens ha de fer
perdre l’escriure, i el fet d’apostar per uns barris no pot implicar que donem
l’esquena a uns altres.
I, lamentablement, això és el que està passant a hores d’ara, que hi ha barris,
districtes, que semblen deixats de la mà de Déu o, si més no, aquesta és la
sensació que té el veïnat. Parlem del districte II, Collblanc - La Torrassa, i el
districte IV, format pels barris de la Florida i les Planes.

Essent les 11:11 hores, abandona la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Aquests són barris on els principals problemes de la ciutat, la inseguretat ciutadana,
la manca de neteja i l’incivisme són més presents, més evidents i més colpidors.
Passejar per aquests barris és passejar per un Hospitalet molt diferent del que es
vol mostrar a la plaça Europa i, a la vegada, és passejar per l’Hospitalet real d’un
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gran nombre d’hospitalencs, doncs els barris més densos de la nostra ciutat són
precisament, per metre quadrat, són precisament aquests barris que he anomenat.
I és per això que, una vegada més, instem a l’equip de Govern a arremangar-se, a
estudiar la situació real en la que es troben aquests barris i dur a terme accions
valentes i urgents per tal de poder donar-hi solució.
Perquè el que no es pot fer és continuar fent com si no passés res, com si la cosa
no anés amb vostès i deixar que el problema vagi creixent i creixent fins que,
directament, se’ns mengi.
Perquè fer això, de mirar cap a una altra banda, ens porta a tenir una ciutat amb
uns problemes enquistats i crònics. I això no ho diem nosaltres, que també, si no
que ho diu el baròmetre d’opinió pública, la “foto finish” de la nostra ciutat. Un
baròmetre que ens mostra, any rere any, com la inseguretat, l’incivisme i la manca
de neteja estan sempre al top ten dels principals problemes, tant de la ciutat en
general, com dels barris en particular.

Essent les 11:12 hores abandona la sessió el Sr. Antoni García i Acero, regidor del
grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Perquè abans parlàvem de que hi ha barris que necessitaven una intervenció i una
atenció especial però no podem caure en el parany que la resta dels barris que
conformen la nostra ciutat funcionen a la perfecció i no tenen cap problema.
Perquè, malauradament, res més lluny de la realitat.
Hi ha una problemàtica general que, a més, afecta enormement a la qualitat de vida
de la ciutadania i que defineix la imatge que tenim tant nosaltres mateixos, com la
imatge que tenen les persones que ens visiten de la nostra ciutat.
I, en aquest sentit, deixeu-me que faci un apunt, alguna cosa no estem, o millor dit,
no esteu fent bé quan el servei on més diners invertim, que és el servei de neteja,
on anualment s’hi destinen 29 milions d’euros, és el pitjor valorat per la ciutadania.
Potser, i permeteu-me la ironia, vol dir que cal repensar-s’ho, agafar el bou per les
banyes i establir les solucions que la ciutadania està demanant a crits.
Creiem que el problema de la manca de neteja va molt més enllà d’incrementar
sistemàticament la partida que hi destinem, com hem fet darrerament amb
l’increment de més d’un milió d’euros.
Cal adaptar el servei de neteja a les necessitats reals de la ciutat, estudiar-les i
analitzar-les i, posteriorment, comprovar que el servei s’està duent a terme de forma
correcta i a tots els punts de la nostra ciutat.
Però, a la vegada, també cal fer pedagogia del civisme, com tants i tants cops des
d’aquest grup hem demanat. I és que treballar per tenir una ciutat cívica és treballar

…/…

26

per tenir una ciutat neta. Si aconseguim que el propietari d’aquell gos que acostuma
a fer les seves necessitats i deixar-les al mig del carrer, les reculli i les llenci, si
aconseguim que aquell veí/veïna que deixa la brossa fora del contenidor l’obri i ho
deixi a dins, si aconseguim que les façanes de la nostra ciutat llueixin netes i sense
grafitis, si aconseguim tot això, i molt més, tindrem, també, una ciutat més neta.
Cal, doncs, dur a terme una campanya del civisme de llarg recorregut, i que no es
concentri només en uns mesos. El problema del civisme a la nostra ciutat és crònic
i, com a tal, necessita d’una campanya informativa, reeducadora i transversal. El
punt i final d’aquesta campanya no ha de ser cap altre que l’assoliment del nostre
objectiu, eradicar l’incivisme a l’Hospitalet.
Treballar per eradicar l’incivisme a la nostra ciutat és, com he dit, treballar per
millorar la neteja però, també, treballar per millorar la sensació d’inseguretat que té
la ciutadania i que també és un dels principals problemes de l’Hospitalet. Els
hospitalencs no tenen la sensació de viure en una ciutat segura. Si sortim ara
mateix al carrer i preguntem si passegen segurs i tranquils pels carrers a certes
hores de la nit, segurament la resposta sigui que no. Si anem a qualsevol mercat o
botiga i preguntem als seus clients, segurament més d’un ens podrà explicar que
van viure en primera persona la desagradable sensació de comprovar que els hi
havien furtat el moneder, però és que si, a més, preguntem als comerciants
segurament, i lamentablement, també més d’un ens podrà explicar que ha estat
víctima d’un robatori.
Aquests delictes, els furts, els robatoris als establiments, domicilis i, fins i tot, dins
del vehicle, són els principals problemes en termes de seguretat en aquesta ciutat, i
són problemes que incideixen moltíssim dins de l’ànim i la sensació de seguretat
que té la nostra ciutadania. Si, a més, quan agafem qualsevol diari veiem que la
nostra ciutat només es relaciona amb notícies de bandes llatines i alguna que altre
organització més de tipus criminal, podem entendre perfectament que la gent no se
senti segura.
Essent les 11:15 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni García i Acero, regidor
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Per solucionar-ho, creiem que paral·lelament a l’increment d’efectius dels Mossos
d’Esquadra, ja anunciat pel conseller Jané, cal també incrementar la plantilla de la
Guàrdia Urbana i proposem, a més, que es creï la figura de la policia de proximitat,
que patrullarà i treballarà als barris de la nostra ciutat per augmentar la seguretat i
la percepció d’aquesta entre el veïnat, i que es creï un programa per tal que la
Guàrdia Urbana pugui patrullar els espais comuns de les comunitats de veïns amb
problemàtiques recurrents.
No hem d’oblidar que el nostre tresor no és allò que fem nou, el nostre gran tresor
és mantenir vius els barris de la nostra ciutat, on viu la nostra gent. El tresor ja el

…/…

27

tenim, no l’hem de construir. El que hem de fer és cuidar-lo, mimar-lo i fer que vagi
millorant dia a dia.
I, d’alguna manera, per això estem nosaltres, l’oposició. Per ser el “Pepito Grillo” i
anar-vos senyalant allò que no funciona, allò que cal arreglar i allò que cal fer amb
més urgència.
Nosaltres som una oposició dura però també constructiva. Diem sense embuts que
és el què no funciona però, a la vegada, aportem solucions vàlides per fer front al
problema. Fugim de ser una oposició del no pel no, del tot en contra. No volem ser
una oposició basada en la demagògia absurda ni en la crítica fàcil. Som una
oposició que trepitja el carrer, que parla amb la gent i es preocupa pels seus
problemes. Creiem que podem fer molt per la ciutat i, dia a dia, minut a minut, ens
hi deixem la pell.
Així, són vàries les mocions, iniciatives que hem presentat en aquest Ple que s’han
traduït en un benefici, en una millora per a la ciutat.
Un moment, he dit que s’han traduït? Perdó, m’he equivocat. Volia dir que s’haurien
d’haver traduït. Perquè, per norma, són molt poquetes les iniciatives aprovades en
aquesta sala que arriben al carrer. La gran majoria resten adormides dins d’un
calaix, esperant no sabem ben bé el què, ni a qui. Han estat iniciatives factibles,
sorgides moltes d’elles de les demandes ciutadanes, i aprovades per l’equip de
Govern però, tot i així, no es duen a terme.
Essent les 11:17 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Parlem, per exemple, de la rehabilitació del carrer del Príncep de Bergara, pendent
des del setembre del 2015, d’incrementar el nombre de parcs accessibles i inclusius
a la nostra ciutat, des de l’octubre del 2015, fer un centre de negocis municipal,
octubre del 2015, ampliar el nombre de punts per connectar-se a Wi-Fi gratuït,
octubre del 2015, que puguem pagar telemàticament la zona blava, pendent des del
mes de febrer del 2013 i, posteriorment, des del novembre del 2015, aplicació del
projecte Radars per protegir i garantir el benestar de la gent gran, gener del 2016,
reactivar l’activitat comercial als barris aplicant el projecte “aixequem persianes”,
febrer del 2016, incrementar el nombre de circuits d’exercici als espais públics de la
ciutat, juliol del 2016, o les nombroses mocions que hem presentat per millorar la
neteja i el civisme, com, per exemple, aplicar el sistema d’identificació de l’ADN de
les femtes dels gossos.
Hem de parlar, també, de la reformulació dels mitjans de comunicació, del retorn de
la ràdio i del retorn d’un ambient laboral sa i segur per als seus treballadors. Una
moció que es va presentar en bloc per l’oposició, i de la que encara el més calent
és a l’aigüera.
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Hi ha moltes altres iniciatives que han estat aprovades però que no surten en
aquesta relació i és perquè, com he dit abans, som una formació responsable que
fuig de demagògies, i entenem que no era lícit nomenar, en aquest punt, mocions
que han estat aprovades els darrers mesos i que, degut a això, no ha passat el
temps de cortesia necessari per poder valorar si s’estan duent a terme o no. Això sí,
esperem que totes elles, incloses les que hem anomenat abans, estiguin al forn i a
punt de sortir, ja que seria molt desagradable haver-les de tornar a nomenar al
proper Ple sobre l’estat de la ciutat.
Totes aquestes iniciatives van ser aprovades, totes suposen una millora necessària
per a la ciutat però totes són, en alguns casos, de moment, paper mullat.
Des del grup del Partit Demòcrata de Catalunya pensem que el retenir l’aplicació
d’aquestes mocions és una manca de respecte vers la ciutadania, és una traïció a
la confiança que ens han dipositat en tots plegats.
Però, com deia abans, nosaltres som una oposició constructiva i responsable i, per
això, de la mateixa manera que denunciem que hi ha mocions aprovades que no es
duen a terme, també celebrem que n’hi hagi d’altres que sí que es fan realitat.
En aquest cas, ens enorgulleix dir que gràcies a una de les nostres propostes s’ha
incrementat el nombre d’espais cardioprotegits a la ciutat o que s’ha reconegut
l’enorme tasca dels voluntaris de l’Hospitalet.
També tenim coses a lamentar com, per exemple, que l’equip de Govern s’hagi
negat en rotund a disminuir l’IBI, i parlo de rebaixar l’IBI d’una manera real, un 3%,
que es noti a la butxaca de la ciutadania, i no de la manera simbòlica com s’ha fet.
Que no s’hagi aplicat una quota especial per a aturats als poliesportius de la ciutat,
o que no s’hagin establert mesures per ajudar a les famílies amb dos fills, amb
dificultats econòmiques.
I aquesta relació de mocions, d’iniciatives que hem presentat, s’hagin dut a terme o
no, són una clara mostra del nostre compromís amb la ciutadania, ja que aquestes
mocions responen als nostres compromisos electorals.
Essent les 11:20 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas, regidora del
grup polític municipal del Partit Popular.

Estem fent el que ens varem comprometre a fer. Estem treballant per fer una ciutat
neta, segura i cívica. Estem treballant per un Hospitalet amb equilibri social,
participatiu, transparent i regenerador, per un Hospitalet capaç de garantir el
benestar de la seva ciutadania, per un Hospitalet viu i connectat i per un Hospitalet
amb un motor econòmic generador d’oportunitats. Aquest és el nostre ADN i
aquesta és la nostra línia de treball.
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Com deia al començament, volem que l’Hospitalet sigui la primera ciutat de
Catalunya, i sabem que això requereix feina, esforç i dedicació. Ho sabem i, com
que ho volem i ens ho creiem, així ho fem. És la nostra obsessió, és el que ens
demana el cap i el cor, és el que sabem fer.
Per a nosaltres, la ciutat i els hospitalencs són els primers de la llista. Sense cap
dubte i sense cap excusa. Per això, gran part de les nostres mocions són temes de
ciutat, temes que toquen de molt a prop a la nostra gent.
Però, com sabreu, també som ferms defensors del dret a decidir del poble de
Catalunya, també forma part del nostre ADN, i creiem que a l’Hospitalet també cal
posar aquest tema sobre la taula, i debatre’l sense complexos. I així ho fem fet i ho
continuarem fent. Per a nosaltres, defensar la independència de Catalunya significa
garantir un millor futur per als hospitalencs.
Des del Partit Demòcrata defensem el dret a decidir a Catalunya però, també, a
l’Hospitalet. Els catalans tenen dret a decidir el seu futur i, de la mateixa manera,
els hospitalencs també tenen dret a ser part activa del procés de decisions de la
seva ciutat.
I és per això que ens sobta veure com, per una banda, l’equip de Govern publicita
amb orgull grans processos de participació ciutadana, com L’HON mentre, per altra
banda, ha dissenyat uns consells de districte, la principal eina de participació dels
barris, amb un funcionament encarcarat, poc representatiu i realment ineficients.
Des del Partit Demòcrata defensem acarnissadament la participació ciutadana, però
la participació ciutadana real. Aquella que pot fer servir qualsevol veí o veïna i no
només una petita representació d’aquests i, per això, aprofitem aquest Ple per
demanar públicament que es canviïn les regles de joc dels consells de districte, per
tal de garantir que aquesta serà una gran eina al servei de tota la ciutadania per fer
sentir la seva veu en un futur.
I, per finalitzar, només volem recordar, que potser hi ha qui ho ha oblidat, que
aquesta ciutat és de tots els hospitalencs i hospitalenques.
I diem això perquè, sovint, tenim la sensació que el principal partit de Govern
d’aquesta ciutat se la sent seva i només seva. Segurament el fet de portar ja quasi
40 anys governant “non stop” té alguna cosa a veure.
Però és que precisament perquè ja porten 40 anys al timó que han tingut temps de
sobres per solucionar certs problemes que vénen de molt i molt lluny. Potser és que
tenen el mal costum de deixar els grans projectes pel final de la legislatura i,
després, ens agafen les preses i les coses no surten com haurien de sortir.
En definitiva, el Partit Demòcrata treballa per a aquesta ciutat des d’institucions com
la Generalitat i la Diputació de Barcelona i des d’aquest grup municipal. Amb un
paper d’oposició però constructiu, assenyalem els problemes que té aquesta ciutat,
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i les mancances que l’equip de Govern presenta per resoldre aquest problemes,
però alhora exposem propostes i solucions per millorar l’Hospitalet.
Respecte a la intervenció de l’alcaldessa, l’alcaldessa ens ha fet un oferiment al
diàleg. Sàpiga que des del Partit Demòcrata i jo mateix, crec que sobre aquest tema
no hem de demostrar més del que ja estem fent. En tot cas, com sempre, disposats
a fer-ho millor. Li recordo que el diàleg es produeix quan, sempre i en tota les
ocasions, es dóna la paraula i s’avenen a escoltar-nos. Per part nostra, repeteixo,
cent per cent disposats a fer que això sigui un fet real.

Essent les 11:24 hores, abandonen la sessió la Sra. Ana González Montes i la Sra.
Juliana Carballeira Pascual, regidores del grup polític municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí. Bon dia. Aquest maig d’aquest any 2017 farà dos anys de les darreres eleccions
municipals. Unes eleccions municipals que van significar el retorn d’Esquerra
Republicana a aquest Consistori, amb dos regidors i gairebé un 9 % dels vots. Les
urnes van determinar que aquesta ciutat, L’Hospitalet, és una ciutat plural, diversa,
que les majories absolutes són història i que no són bones i avui fa que tinguem el
Consistori més plural de la nostra història. Això demostra que els ciutadans i les
ciutadanes de l’Hospitalet volen que aquesta ciutat avanci i faci front als seus reptes
econòmics i socials des del diàleg i el consens més ampli.
Esquerra Republicana de Catalunya, en la seva intervenció en el Ple de constitució,
va manifestar que faria una oposició constructiva i en positiu, basada en cinc eixos,
perquè volem que l’Hospitalet aposti per un model econòmic per crear ocupació de
qualitat, que garanteixi els drets socials de les persones, que promogui la
participació ciutadana i sigui una ciutat amb parets de vidre, que protegeixi el
patrimoni natural i arquitectònic, i que recolzi el dret a decidir i la futura república
catalana.
En relació a la seva intervenció, Alcaldessa, en primer lloc voldria parlar de la
situació econòmica a la nostra ciutat. Els ciutadans de l’Hospitalet estem patint una
doble crisi, la crisi econòmica global i la provocada pel dèficit fiscal que patim els
catalans i les catalanes.
La nostra ciutat, l’Hospitalet de Llobregat, és una ciutat formada per gent
treballadora. Ciutadans que pateixen de manera molt dramàtica les conseqüències
d’aquesta crisi. Tenim més de 16.000 persones aturades, gent que no arriba a final
de mes, que no pot pagar els serveis bàsics com són la llum, l’aigua o el gas. Que
poden perdre, o ja han perdut, la seva casa perquè no poden pagar el lloguer o la
hipoteca.
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Essent les 11:25 hores abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.
I la prioritat d’aquest grup polític, la prioritat d’Esquerra Republicana de Catalunya,
és ajudar aquestes persones a que tinguin una vida digna. I l’Estat, com vostè ho
deia, no ens ho posa fàcil i ens fa patir amb lleis com la LARSAL, una llei que ofega
els municipis, que ofega el municipalisme. La reforma laboral que precaritza la poca
feina que existeix. La manca d’una llei de finançament pels nostres municipis, o el
dèficit fiscal que patim els catalans, i que fa que no puguem disposar, a Catalunya,
de més de 15.000 milions d’euros que paguem en impostos i que no retornen a
Catalunya, per poder-los destinar al servei de les polítiques de les persones,
invertir-los en polítiques socials.
L’Hospitalet és una ciutat que es fractura, on s’incrementen les desigualtats entre
barris i famílies. Tenim un model econòmic basat exclusivament en la plaça Europa,
a la Gran Via, en la construcció d’hotels que són positius, però que estan creant
salaris baixos i precaris, i existeixen encara molts desequilibris entre barris, i
sobretot, manca d’inversió en aquests barris.
Creiem, des d’aquest grup municipal, que ens cal un model econòmic que aposti
per la diversificació, no únicament per atreure allò que no vol Barcelona. Cal
apostar per la reindustrialització de la carretera del Mig, i cal dir-ho de manera clara,
el pla de reforma de les zones industrials de l’Hospitalet ha estat un fracàs.
Nosaltres li demanem una aposta perquè reindustrialitzi la carretera del Mig, perquè
fem de la carretera del Mig un polígon de referència per tal d’aprofitar el seu lloc
estratègic, a prop del port i l’aeroport de Barcelona, per tal d’impulsar la petita i
mitjana empresa d’aquesta ciutat.
Respecte al Districte Cultural, doncs creiem que és un projecte que, a data d’avui,
és més de grans titulars i de publireportatges que no pas una realitat. Un projecte
on no s’ha tingut prou en compte, des del nostre punt de vista, la gent que fa cultura
a la nostra ciutat.
I coincidim amb l’equip de Govern que cal potenciar el sector biomèdic. Cal que la
zona de l’Hospital de Bellvitge, de l’ICO, de la Universitat, sigui un punt de
referència del sector de la investigació i de la biomedicina al nostre país. Així el
nostre grup municipal va proposar, ara fa uns mesos, una moció que es va aprovar
per tots els grups d’aquest Consistori perquè, si finalment al nostre país ve l’agència
europea del medicament, es pogués ubicar a la nostra ciutat. En aquest sentit, des
d’Esquerra Republicana estarem al seu costat per tal de potenciar aquest espai,
com és el sector biomèdic.
I vostè, Alcaldessa, en la seva intervenció, doncs no ha parlat del comerç local. I el
comerç, el petit comerç d’aquesta ciutat també és activitat econòmica, i no podem
basar la política de comerç únicament en les campanyes de Nadal, o en les
botigues al carrer. Des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya compartim
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amb els comerciants, que no hi ha una estratègia clara de suport al comerç. I una
ciutat sense comerç de proximitat és una ciutat morta.
També amb el tema dels mercats municipals. Tenim mercats municipals amb
parades buides i alguns mercats municipals, com és el mercat del Torrent Gornal,
que estan abandonats. Cal una aposta de modernització dels mercats municipals, i
aquest grup considera que posar el Mercadona en mercats municipals com el
mercat de la Florida, que és un clar competidor dels mercats municipals, no és una
bona decisió, perquè és com posar la guineu a un corral.
Nosaltres, des d’aquest grup municipal, des d’aquesta oposició constructiva, li
volem fer una proposta. Li fem la proposta de promoure un pacte local per potenciar
el petit comerç a la nostra ciutat, un pacte on les diferents administracions o les
diferents entitats i associacions, a on els comerciants, els partits polítics, puguem
desenvolupar conjuntament polítiques estratègiques, com hem fet en altres àmbits,
per potenciar el petit comerç a la nostra ciutat.
Respecte a l’habitatge, doncs bé, saben que l’Hospitalet és una ciutat, doncs, ja
saturada de població. Som una de les ciutats més denses i amb els barris amb més
densitat d’Europa, com és el barri de la Florida. La nostra ciutat és també la desena
ciutat de l’Estat espanyol amb els pisos més cars i amb uns lloguers molt abusius, i
això no pot ser en una ciutat com la nostra, que és una ciutat de gent treballadora.
Hem de ser capaços entre tots, entre les diferents administracions, des d’aquest
Ajuntament també, d’impulsar un potent parc d’habitatges públics de lloguer.
Hem de plantar cara també a aquells bancs que estan desnonant a la nostra gent, i
li volia recordar Alcaldessa, que vostè fa un any manifestava que multaria aquells
bancs que no col·laboressin amb aquest Ajuntament en cedir habitatges socials.
Nosaltres li demanem mà ferma envers aquests bancs, que faci les multes
necessàries, que les apliqui d’una vegada per totes, i que faci front a aquells bancs
que estan desnonant els nostres ciutadans i ciutadanes.
I també els hi continuem demanant que continuem treballant en la mateixa direcció
amb les diferents administracions, per tal de fer front a la pobresa energètica, per tal
de garantir el dret a l’habitatge i fer possible la dació en pagament, i sobretot fer
front a un Estat, a un Govern del Partit Popular de l’Estat espanyol, que impugna
lleis importants pel nostre país, com és la llei de la pobresa energètica, o té la
intenció d’impugnar també la llei contra els desnonaments que va ser aprovada pel
nostre Parlament de Catalunya.
I tampoc hem sentit en la seva intervenció en temps limitat, del tema de la
problemàtica dels pisos turístics, ja que a la nostra ciutat aquesta problemàtica
comença a sorgir, sobretot en barris com el barri de Collblanc i la Torrassa,
conseqüència d’una moratòria a Barcelona, que ha expulsat aquest problema als
diferents municipis del voltant de la capital del nostre país. Nosaltres vam presentar
una moció en un Ple de l’Ajuntament per tal d’avançar-nos a aquesta problemàtica,
per tal de fer front de manera imminent a aquest problema que comença a sorgir a
la nostra ciutat. Nosaltres li demanem que rectifiquin el seu posicionament, que
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defineixin un pla sobre els pisos turístics a la nostra ciutat, que mentre es defineix
aquest pla es faci una moratòria, per tal de que no es pugui donar llicències de
pisos turístics, mentre no estigui redactat aquest pla, i, sobretot, que es persegueixi
els pisos turístics il·legals que hi ha a la nostra ciutat.
La neteja és una altra assignatura pendent en aquesta ciutat. La ciutat està bruta i
no ho diu aquest grup municipal, sinó així ho manifesten els ciutadans i les
ciutadanes de l’Hospitalet. Creiem que cal replantejar-se l’actual contracte de la
neteja. Calen mesures eficients per combatre l’incivisme, i els hi tornem a reclamar
en aquest Ple, que ens facin arribar l’estudi de municipalització del servei de la
neteja, una moció que es va aprovar el setembre del 2015, i que a data d’avui,
gairebé a mitjans de legislatura, encara no tenim aquest estudi.
Essent les 11:33 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.

I sobre el model urbanístic, doncs discrepem. Vostès continuen apostant per un
model del totxo i del ciment, i el projecte més concret és el PDU de la Gran Via.
Nosaltres, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, hem reiterat, més d’una
vegada, que era important que en aquesta ciutat hi hagués una taula de diàleg,
formada per diferents entitats veïnals, socials, ecologistes, per les diferents
administracions, per tal de consensuar un PDU el màxim possible entre tots. Això
no ha estat possible perquè no hi ha hagut voluntat de diàleg, i en aquesta ciutat no
hi ha consens en el PDU, com tampoc hi ha consens a l’àrea metropolitana, on es
va retirar un dictamen del seu Plenari. I tampoc hi ha consens entre les diferents
forces polítiques que donen suport al Govern de la Generalitat de Catalunya.
Essent les 11:34 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.
Nosaltres, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, compartim, en el tema del
PDU, que cal soterrar la Gran Via. Compartim que cal desenvolupar el sector
biomèdic, però no compartim el què vostès volen fer amb el sector 2, el sector de
Cal Trabal. Nosaltres continuem defensant que la zona de Cal Trabal, la zona de
parc agrícola s’incorpori al parc agrari del Baix Llobregat, perquè no té sentit que
formem part d’un consorci del parc agrari del Baix Llobregat i no destinem ni un m2
de zona agrícola. I on ara hi ha aquest projecte de construir diferents edificis de
gran alçada al sector 2, aquest grup municipal el què proposa és que aquests
edificis se substitueixin per un parc urbà que connecti el parc de Bellvitge, la
Residència, Cal Trabal amb el delta del riu Llobregat.
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I amb aquest tema, Esquerra Republicana, doncs ho hem manifestat, presentarem
recurs, presentarem un contenciós per tal de preservar aquesta zona agrícola a la
nostra ciutat per tal de preservar la totalitat de Cal Trabal.
I vostè també, Alcaldessa, en la seva intervenció, ha obviat el patrimoni, la
necessitat de preservar el patrimoni arquitectònic a la nostra ciutat. I cal tenir cura
del nostre patrimoni, sobretot hem de tenir cura de preservar el casc antic de la
nostra ciutat. De preservar-lo en la seva totalitat, com és el carrer Xipreret.
I també hem de seguir treballant amb la idea de recuperar la masia de Can Rigalt. I
també volem aprofitar doncs aquest Ple per lamentar la pèrdua del Pi de la
Remunta, perquè vostès no van voler fer compatible el que era el desenvolupament
urbanístic amb la preservació del patrimoni natural.
I coincidim amb l’equip de Govern, coincidim amb l’Alcaldessa, que hem de
continuar reivindicant el soterrament de les línees que divideixen la nostra ciutat,
hem de sol·licitar el soterrament de les vies de Renfe de l’Hospitalet. Però tenim un
Estat doncs que està en contra de poder avançar, i que moltes vegades ha
incomplert els compromisos adquirits amb aquesta ciutat.
Referent als mitjans de comunicació, doncs li demanem que accelerem els treballs
dels diferents òrgans del reglament de mitjans de comunicació, per tal que a finals
d’aquest any 2017, començaments del 2018, puguem tenir ja en marxa la radio
local, radio l’Hospitalet, i que també doncs aquesta reformulació dels mitjans de
comunicació serveixi perquè els mitjans locals de la nostra ciutat siguin uns mitjans
més plurals, més eficients i més propers a la ciutadania.
Essent les 11:37 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Christian Giménez Márquez,
regidor del grup polític municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu.
Nosaltres, com Esquerra Republicana, ho deia abans a l’inici, volem i fem una
oposició constructiva i en positiu. I no tenim cap tipus de problema en arribar a
acords amb el Govern, si fruit d’aquest acord som capaços de millorar la qualitat de
vida dels nostres veïns i veïnes. Així ho hem fet, des d’aquest grup, amb l’abstenció
nostra a les ordenances fiscals, amb la reducció de l’IBI durant aquest mandat en
un 2 %, en un context on municipis del nostre voltant de diferents colors polítics, el
què han fet és augmentar-lo. Hem introduït també aspectes ambientals a les
ordenances. Hem ajudat a introduir més bonificacions a les famílies amb pocs
recursos. I esperem, doncs, que la taxa de verificació de pisos buits que està
pendent d’aplicació, es faci el més aviat possible, i que l’any 2018 també puguem
tenir i veure en marxa la tarifació social a les ordenances fiscals.
Una tasca en positiu, d’oposició constructiva, que també hem fet amb els
pressupostos d’aquest Ajuntament, ajudant a que tiressin endavant amb la nostra
abstenció, a canvi de que s’augmentés la partida econòmica als esplais de la nostra
ciutat. Que hi haguessin més recursos contra la pobresa energètica, per fomentar
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també la cultura popular catalana, o la materialització d’inversions, com el centre
d’esplai Xixell, o casals de gent gran, o millores en el microurbanisme als nostres
barris, que aquest sí que és l’urbanisme que ens interessa a la gent d’Esquerra
Republicana.
Una actitud positiva d’Esquerra Republicana de Catalunya que també ha tingut des
de la nostra responsabilitat, en aquests moments, al Govern de la Generalitat de
Catalunya. El tàndem Junqueras - Puigdemont ha fet que en aquesta ciutat hi hagi
una nova relació amb la Generalitat de Catalunya, amb la creació d’una comissió
bilateral entre Ajuntament i Generalitat.
Essent les 11:39 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.

Hem, també, reduït el deute de la Generalitat amb aquest Ajuntament, tot i les
dificultats econòmiques que té en aquest moment la Generalitat de Catalunya,
degut al tema de l’espoli fiscal. Amb els pressupostos aquest any s’invertiran 13
milions en sanitat, en l’hospital de Bellvitge. Tenim el servei de pediatria 24 hores. I
hi ha el compromís del desdoblament del CAP de la Florida. També el compromís
del Govern de la Generalitat de Catalunya de buscar el finançament per a la línea 9,
o el pacte d’educació, un pacte que nosaltres estem molts satisfets a nivell de
ciutat, perquè demostra que podem avançar conjuntament entre les diferents
entitats. Entre la comunitat educativa i els grups polítics, doncs també s’ha
començat a donar resposta doncs amb el conveni, començant per aplicar les
mancances educatives que existeixen a la nostra ciutat en escoles com l’Ernest
Lluch o la Paco Candel, entre d’altres.
El nostre grup polític és alternativa al seu Govern, però ser alternativa al seu
Govern també significa fer una oposició responsable. Una oposició en positiu, i com
deia abans, no tenim cap problema en arribar a acords amb el seu Govern, si fruit
d’aquest acord som capaços de millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i
veïnes.
És per aquest motiu que li fem les següents propostes. En primer lloc fem un pacte
per industrialitzar la carretera del Mig perquè sigui un punt de referència de la petita
i mitjana empresa de la nostra ciutat, i creï ocupació de qualitat.
En segon lloc li demanem també un pacte ciutat per tal de potenciar el petit comerç
i els mercats municipals. Li demanem també un Ple extraordinari per parlar de la
neteja a la nostra ciutat, de com combatre l’incivisme, i decidir si cal o no
municipalitzar aquest servei. També els hi demanem doncs una moratòria de pisos
turístics a la nostra ciutat, el desenvolupament d’un pla d’habitatges turístics i
perseguir els pisos turístics il·legals.
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Essent les 11:41 hores, abandona la sessió el Sr. José M. García Mompel, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

I també els hi fem la demanda de fer una consulta ciutadana per tal de que els
ciutadans i les ciutadanes de l’Hospitalet puguin decidir sobre el futur del PDU, i si
volen que Cal Trabal es preservi en la seva totalitat i s’incorpori al parc agrari del
Baix Llobregat.
Des d’Esquerra Republicana, des de la nostra oposició en positiu, tenim la mà
estesa per tal de que puguem avançar en la construcció d’una ciutat més justa, més
democràtica i digna de ser la segona ciutat de la república catalana.
Moltes gràcies.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. Bien. En primer lugar yo pensaba que venía a un Pleno del debate de la
ciudad, y parece que estamos en un Pleno del debate del estado de la nación y del
espolio fiscal.
Debemos entrar en detalle, pero más adelante lo haremos, sobre las carencias que
precisamente es la Generalitat la que ha tenido con nuestra ciudad, y mantiene con
nuestra ciudad. Afortunadamente ha podido pagar parte de la deuda gracias al
apoyo del Estado y la financiación del Estado, pero todavía tiene muchos acuerdos
y muchas promesas pendientes con nuestra ciudad. Tiene muchas infraestructuras
pendientes. Tiene la educación como un marco pendiente en nuestra ciudad, y la
sanidad. No solo en nuestra ciudad, sino en Cataluña.
Yo primero quiero agradecer, comenzando ya lo que es el debate, a los técnicos de
la casa que nos han facilitado el trabajo, para poder disponer de la información
sobre la que trataremos los temas y basaremos este Pleno.
Sí que tenemos que lamentar, por las fechas en la que se ha celebrado no
disponemos de la información actualizada, o las estadísticas actualizadas de que
dispone el Gobierno, por tanto nuestro análisis puede ser diferente. No obstante, en
los grandes problemas seguro que por desgracia no estamos equivocados.

Essent les 11:43 hores, abandona la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor del
grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPirates.

Agradecemos también, de una manera especial, la intervención de la Alcaldesa
sobre el estado de la ciudad y la exposición de todos los proyectos de futuro que va
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a llevar a cabo. Ustedes nos han presentado la ciudad que quieren, y ahora quizás
nos toca hablar de la ciudad que necesitamos.
Porqué necesitamos una ciudad más limpia, más segura, más cívica, con una mejor
calidad del aire, una mejor concepción urbanística, más adaptada y accesible, que
ofrezca un futuro a los jóvenes y soluciones a los mayores. Una ciudad más
vertebrada, en la que sus ciudadanos se identifiquen y se sientan orgullosos de ella.
No nos podemos sentir orgullosos de las urgencias, no nos podemos sentir
orgullosos de que tengamos dos escuelas que todavía no estén construidas ni que
tampoco este ayuntamiento las haya querido financiar y anticipar ante la dejación
de funciones de la Generalitat. Y también ayudaría sin duda disponer de un nuevo
planteamiento de los medios de comunicación locales, un planteamiento y una
estructuración más ambiciosa, el hecho de poder vertebrar esta ciudad y poder
mostrar sentimiento de ciudad.

Essent les 11:44 hores, abandonen la sessió el Sr. Jorge García i Muñoz, regidor
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i el Sr. Rafael
Jiménez Ariza, regidor no adscrit.

Lamentablemente creemos que algunos de los temas tratados aquí merecen una
matización, otros simplemente no se han tratado. En la exposición que nos han
hecho del estado de la ciudad, nos han mostrado la ciudad efectivamente del futuro
pero no nos han mostrado la ciudad del presente, ni han tratado los temas de
ciudad. No sabemos si por qué no los piensan abordar, o porqué no los tienen
identificados.
Nos ha presentado lo que imaginábamos por otra parte, y es lo que ya ha
comentado algún grupo aquí. Una ciudad que mira al siglo XXII, mientras que otra
parte de la ciudad se ha quedado en el siglo XX. Nosotros queremos bajar esa
ciudad del siglo XXII al siglo XXI, y la del siglo XX subirla al siglo XXI. Queremos
estructurar la ciudad y queremos hacer una ciudad ordenada, estructurada pero
sobretodo cohesionada y vertebrada.
Nos encontramos con muchos ciudadanos que tienen la percepción que ésta no es
la ciudad que merecen. Y no en vano, si observamos el barómetro de opinión, del
que cuestionamos tanto el planteamiento de ciertas preguntas como también de la
muestra, el denominador común de la preocupación de los ciudadanos está
centrada en la inmigración, inseguridad, incivismo, limpieza, urbanismo o estructura
de ciudad. Por tanto, se desprende aquí marcan todos los problemas, se desprende
aquí un suspenso en toda regla en la gestión que ha mantenido durante estos años.
El ciudadano no percibe los grandes proyectos porqué tiene pequeños problemas
del día a día que nunca han sido tratados ni solucionados.
Es de lamentar que los ciudadanos puedan percibir la inmigración como un
problema. Si se percibe de esta manera es que algo no se está haciendo bien por
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parte de las administraciones, o por parte de esta Administración, siendo Hospitalet
una ciudad hecha y que ha crecido gracias o a causa de la inmigración.
Pero hay muchos temas que al comienzo de mi intervención iré, como he dicho,
tratando.
Si entramos en profundidad y teniendo en cuenta el tiempo del cual disponemos, si
entramos en la primera cuestión que para nosotros es muy importante, que es la
seguridad, podemos afirmar que hemos vuelto a las peores estadísticas en cuanto
a los niveles de seguridad en la ciudad. Como ustedes mismos han declarado,
necesitamos más Mossos d’Esquadra, y espero que el compromiso de la
Generalitat se cumpla, en este caso al menos, y tengamos más policía en la ciudad.
Pero también necesitamos más guardia urbana, y mayor determinación política
para afrontar los problemas que se están enquistando en la ciudad.
Está claro que el modelo de seguridad que han puesto en marcha no da sus frutos.
Nosotros también apostamos por un modelo de proximidad, pero ello ya se sabe
que obliga a mantener un número suficiente de efectivos en la calle. Si usted habla
con comerciantes y usted habla con vecinos, que seguro que lo hacen, ya notará
que echan en falta presencia policial, sobre todo en los momentos de menor
afluencia de personas. La sensación de inseguridad que se tiene en nuestras calles
es muy elevada.
Hace un par de años se alertaba que la mara Salvatrucha, en Cataluña, quería
establecerse en Can Vidalet. A tenor de los incidentes que hemos sufrido, parece
que están en ello.
Lo cierto es que en los últimos años volvemos a ocupar los primeros puestos en
España, según el sistema estadístico de criminalidad del ministerio del interior.
Concretamente Hospitalet tiene en el 2015 el triste honor de ser la séptima ciudad
de toda España en delitos.
Los últimos meses no hacen más que confirmar esta tendencia. Mantienen a
nuestra ciudad como una ciudad, ¿de oportunidades? no, ¿lo mantienen como un
destino turístico? tampoco. Lo mantienen con nuestras calles con un mayor índice
de criminalidad. Severo Ochoa es una de las calles que tiene un mayor índice de
criminalidad en España. Y eso es lo que nos preocupa.
Las bandas organizadas, los ajustes de cuentas se han convertido en una dinámica
habitual, e intentar minimizar públicamente sus consecuencias no hace más que
causar desamparo y alarma a los vecinos. Peleas, trapicheos, incivismo es con lo
que tienen que convivir cada noche los vecinos de nuestra ciudad, en zonas de
elevadísima densidad de población.
Mientras presumimos de plaza Europa, de clúster biomèdic o del polígono Pedrosa,
miles de vecinos conviven con este problema, con el deterioro continuo de su
entorno y de su calidad de vida. Eso es una ciudad a dos velocidades o incluso a
tres.
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Los ciudadanos no se equivocan, y aunque no puedan percibir la delincuencia
organizada tienen motivos evidentes para quejarse. Basta ver las cifras y observar
que no solo por el aumento de la población, sino por una falta de determinación
política, se han duplicado los daños contra la propiedad pública desde el 2012, así
como los daños directamente contra el mobiliario urbano que se ha incrementado
un 25%.
Eso es también l’Hospitalet. Situaciones como las vividas en la Florida hace unas
semanas, sin duda son una muestra de lo que deben de soportar nuestros vecinos
día a día. Por cierto, mi solidaridad con los agentes y fuerzas de seguridad ante los
hechos que vivieron. Ajustes derivados muchas veces de personas que viven en la
exclusión social, pero también de personas trabajadoras que están allí, en estas
zonas de la ciudad, que han visto como se ha deteriorado su calidad de vida.
No solo en seguridad sino en convivencia, civismo, limpieza. También en
ocupación. Esa sensación de abandono y desprotección se ha unido a la ausencia
de proyecto en la ciudad, porqué no nos están presentando un proyecto vertebrador
del conjunto de Hospitalet. Nos están presentando un proyecto de futuro para una
parte de la ciudad, no para toda la ciudad.

Essent les 11:50 hores, abandona la sessió el Sr. Francesc J. Belver i Vallès,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Desde este Pleno se ha denunciado en multitud de ocasiones, y ya se está
denunciando aquí que teníamos dos velocidades. No, es que tenemos solo una
velocidad, la otra está parada. La otra está parada, y eso es lo que nos preocupa.
Se están volcando en consolidar el proyecto de plaza Europa, con el que nosotros
también nos congratulamos, y es una realidad de la que tenemos que presumir
todos.
Se ha abordado otro proyecto importante de transcendencia urbanística, y que no
ha sido suficientemente consensuado como es el PDU Gran Vía y su futura
transformación.
Tenemos el Distrito Cultural del que inicialmente conocemos su vídeo y maqueta,
pero que no sabemos realmente en qué concluirá. Hubiésemos deseado, también
ya puestos, que las empresas que enumera ese Distrito Cultural en el vídeo, se
situasen dentro de ese famoso distrito.
Mientras tanto tenemos un polígono industrial y una zona industrial donde
supuestamente va el corazón de ese Distrito Cultural esperando a que lleguen
empresas, que dicen que van a venir. Esperemos que al final no sea una mera
cortina de humo para ganar tiempo, al fin de que los precios del suelo vuelvan a las
condiciones deseadas por ciertos inversores, y vuelvan a retomar el proyecto que
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hace años tenían, que era urbanizar toda la zona. Nosotros reclamamos que si hay
una apuesta decidida por el Distrito Cultural, se cualifique el Distrito Cultural pero
allí no se permita construir vivienda de uso residencial, y se separe la zona, no se
deje en la ambigüedad urbanística en la que lo han dejado.
De momento son los vecinos de Bellvitge o el Centro los que tienen que padecer
esa falta de urbanización y esa falta de abandono de la carretera del Mig y toda la
parte del polígono. Allí para estos vecinos la ausencia de servicios básicos,
iluminación, papeleras, limpieza, mantenimiento de gran parte del mobiliario, hacen
que la travesía sea un desierto. Que tengan que padecer la falta de limpieza, la falta
de seguridad, y sobre todo la falta de futuro para un polígono industrial que tenía
una buena salud hace años.
Essent les 11:52 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.

Ven cómo con impunidad se ocupan naves, se generan situaciones de inseguridad
a las empresas del entorno, e incluso se genera actividad ilegal, actividad
económica ilegal, con el consecuente perjuicio para aquellas empresas y negocios
que trabajan de manera legal y pagando sus impuestos. Nos consta que allí hay
negocios y talleres ilegales frente a los que no se ha hecho nada.
Sé que no es la ciudad que nos gusta, pero la solución no es ocultarla, es trabajar
para cambiarla y transformarla. Me pregunto por qué se le presentan a los
ciudadanos proyectos de futuro, cuando tan siquiera hemos acabado los proyectos
del futuro de antaño. Hace años anunciaban con la misma energía y con la misma
devoción, proyectos que ahora han quedado en la nada.
Continuamos con proyectos que ya están amortizados o pendientes de ejecución.
El norte en can Rigalt, el malogrado Districte Cultural, que ya veremos, la
remodelación del edifici l’Ópera, el giro que han debido dar a can Trinxet, y tantos
otros espacios de la ciudad donde nos anunciaron una cosa y luego o nada u otra
muy diferente. Pero nos pasamos las legislaturas viendo proyectos nuevos que
nunca culminan.
Tenemos en la ciudad zonas de alta densidad de población, y en su diseño
urbanístico inicial estas zonas no estaban pensadas para tanta población. Pubillas
Cases, Collblanc, la Florida - Torrassa necesitan, como ya se ha comentado aquí,
soluciones de futuro. Y llevamos años dilatando esta solución. Usted presentó no
hace mucho, no sé si como una idea o como un proyecto, abordar la
reconfiguración de los bloques de la Florida. Hoy no lo ha tratado, no lo ha
mencionado de una manera muy detallada, solo de pasada.

…/…

41

Essent les 11:54 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jorge García i Muñoz, regidor
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Nosotros pensamos que se ha de ir más allá. Nosotros pensamos que se ha de
abordar por completo esta zona. Esta zona sí que es una prioridad urbanística para
la ciudad. Esta zona sí que es una prioridad, y de urgencia social también para la
ciudad. Aquí tenemos pisos con aluminosis, pisos donde no hay ascensores,
personas mayores que se encuentran atrapadas en su propio piso. Pisos de dudosa
habitabilidad. Quizás no es tan mediática la zona, quizá no es tan mediático el
proyecto, pero sí son urgentes las necesidades.
No estamos hablando del asfaltado de las calles, de la mejora del acceso de
alcorques, mobiliario urbano, etc., que por otra parte también se necesita una
intervención urgente en toda la ciudad, a pesar de la inversión que han llevado a
cabo últimamente. La ciudad se nos está deteriorando en su conjunto a pasos
agigantados.
Por eso desde el Partido Popular de l’Hospitalet sí que estamos dispuestos a dar
apoyo para que gran parte de ese excedente que tiene el Ayuntamiento este año,
se pueda destinar a esa inversión, a esa inversión que tanto se necesita en la
ciudad. Esa inversión prioritaria sobre todo para mejorar en su conjunto la ciudad, y
esta zona, y para crear espacios en esta zona.
Essent les 11:55 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Francesc J. Belver i Vallès,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així
mateix, abandona la sessió el Sr. David Quirós Brito, regidor del grup polític
municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Somos conscientes que el desafío tanto económico como político que exige, hace
que ustedes demoren tratar este tema, pero lamentablemente, como he dicho
antes, urge una actuación urbanística en el conjunto de estas zonas para
transformar definitivamente la ciudad. Eso sí es una transformación de la ciudad.
Eso es urgencia. Nuestro suelo es escaso, y cada vez lo será más. Y debemos
actuar en esta zona ya rápidamente.
También somos conscientes de que hemos de ampliar el espacio público. Somos
conscientes de que esa falta de espacio público puede generar actitudes incívicas y
problemas de limpieza, pero, como también se ha mencionado aquí, el equipo de
Gobierno no ha podido abordar con éxito, hasta la fecha, un plan de limpieza para
nuestra ciudad. Tenemos una de las contratas más elevadas del área
metropolitana. Y a pesar de eso, no tenemos los resultados esperados.
Nosotros no estamos haciendo una proclama en contra de ninguna empresa, ni en
contra de ninguno. Estamos haciendo una proclama, y sobre todo una exigencia
para mejorar la gestión, la gestión de la limpieza, la gestión de las basuras, la
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gestión de los programas, y eso ya es gestión política de cómo se ha gestionado el
programa del arbolado. O como estamos todavía a la espera de conocer el proyecto
final, mientras están ya replantando y quitando árboles por toda la ciudad.
Nosotros conocer esto, pero es que los vecinos quieren una ciudad limpia y sobre
todo quieren que se castigue aquel que no se comporte cívicamente. Pero el
castigo no tiene que ir con una represión, tiene que ir primero con una educación y
con una campaña firme y política, con un compromiso político para educar, para
sensibilizar y para mentalizar que necesitamos entre todos una ciudad limpia.

Essent les 11:57 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

Nosotros estamos poniendo trapos y paños calientes a esto. No. Debemos
afrontarlo políticamente. Y es lo que no se está haciendo. Se están haciendo planes
parciales de limpieza pero no se está haciendo planes globales que mejoren la
calidad. Estamos gastando cada vez más dinero y tenemos peor servicio.
Nosotros en parte también queremos tratar el tema de la movilidad que no ha salido
aquí. Nosotros estamos en contra de la amortización de plazas de aparcamiento,
porqué nosotros no aprobamos el plan de movilidad, en ese momento en el que se
aprobó. Fuimos el único grupo que no la aprobó porqué creemos que no se ha
abordado la movilidad en su conjunto. Obviamente porqué necesitamos mejorar y
reurbanizar zonas, tan importantes como la que he dicho antes. Y no es fácil
afrontar el problema, pero aquí, por ejemplo, se han priorizado unas líneas de
autobuses que ya funcionan bien, y el plan de movilidad no contemplaba otras
como las que mejorasen la comunicación del barrio de Sanfeliu con Bellvitge.
Todavía se siguen presentando mociones para mejorar la conexión con el hospital
de Bellvitge. Estamos de acuerdo en mejorar los accessos y nos felicitamos de que
el acceso a la estación de Bellvitge pues tenga ya unos visos de solución, con el
compromiso que tuvo aquí el delegado del Gobierno, pero también debemos tener
un compromiso de mejorar la movilidad en toda la ciudad. La línea 10 es prioritaria
para nosotros en su paso… no solo también las cercanías, sino la línea 10 y su
puesta en funcionamiento, pues ya tenemos las vías.
Essent les 11:59 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor
no adscrit.

De igual manera tenemos que afrontar el envejecimiento de la población, y la
estructuración de algunos de nuestros distritos, buses de proximidad. Para nosotros
combatir el vehículo privado no es una obsesión ideológica más allá de lo racional.
Pero tenemos pendiente en nuestra ciudad afrontar el uso del vehículo privado,
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aportar, lo que he dicho antes, facilidades de aparcamiento, mejorar el transporte
en aquellos trayectos donde el camino, o caminar, no se hace tan fácil y los tiempos
de espera son muy elevados. Mejorar también el tránsito por nuestra ciudad.
Actualmente es un laberinto entrar y salir por nuestra ciudad. Nos hace falta circular
por vías rápidas y luego al mismo tiempo promocionar el uso del transporte público.
Todo esto seguramente con la colaboración de las administraciones públicas se
podrá mejorar, y sobre todo con el compromiso de la Generalitat, a la que el
compañero, el grupo de Esquerra Republicana, pues poco le ha exigido. Nosotros
sí que le exigiremos un poco más. Le exigiremos que cumpla con sus competencias
y con sus obligaciones. Pero no nos podemos esconder detrás de estas
obligaciones y de estas administraciones.
Essent les 12:00 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta. Així mateix, abandona la sessió el Sr. Cristian Alcázar
Esteban, regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Respecto a la actividad económica, es cierto que se han atraído grandes empresas,
pero eso tampoco ha generado gran ocupación. Anteriormente es cierto que hemos
competido con Barcelona o Sant Cugat, pues nuestro suelo era casi un 20% más
barato, y disponemos de un polígono Pedrosa, que puede ser uno de los más
importantes de España. Pero lo que inicialmente eran ventajas, ustedes también lo
están convirtiendo en inconvenientes con esa subida aplicada al IBI en los últimos
años. Creemos que es un signo de dar la espalda precisamente a este
asentamiento de nuevas empresas. Nosotros creemos que esta subida del IBI, que
han aprovechado para no bajar el IBI residencial, es una manera de aumentar la
presión fiscal en la ciudad, y no repartirla equitativamente como habían prometido.
Mucho me temo que seguirán subiendo el IBI en los próximos años, pero que no
bajarán el IBI residencial lo suficiente. Como mínimo nosotros habíamos pedido un
8 %, un 1 o un 2 % nos parece muy escaso.
Essent les 12:01 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. David Quirós Brito, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Essent les 12:01 hores, abandonen la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, i la Sra.
Cristina Santón Ramiro, regidora no adscrita.

Pero debemos también seguir fomentando lo que es la ocupación, y creemos que la
ocupación se debe seguir fomentando a través de la pequeña y mediana empresa,
que puede aportarnos y que al final son los que generan puestos de trabajo. Puede
aportarnos más impuestos, mayor recaudación y mejor puesto de trabajo y calidad.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Molt bon dia. Des de CanviemLH promovem noves formes de fer política, amb una
organització oberta i horitzontal i amb un codi ètic que reclama transparència i un
apropament de les institucions a les necessitats reals de la ciutadania.
Per això impulsem un model de ciutat que garanteixi els drets fonamentals dels
nostres veïns i veïnes, que lluiti contra el desastre humanitari causat per la crisiestafa, que patim ja fa massa temps.
Un model de ciutat enfocat en la regeneració i esponjament dels barris, que
respecta i fomenta els espais naturals. Una ciutat amb un urbanisme amable i
veritablement participatiu, basat en necessitats reals i dissenyat per millorar la
qualitat ambiental i de vida dels veïns i veïnes.
Un model econòmic basat en potenciar la generació de riquesa, ja distribuïda, des
de la base. Economia real i social, no especulativa, que potenciï el cooperativisme,
les PIMES, el comerç de proximitat i la gestió directa dels serveis.
Però, lamentablement, aquest model que proposem, xoca amb el model de l’equip
de Govern del Partit Socialista. Un model que continua basant-se en les polítiques
causants de la crisi-estafa i del desastre social que ens deixen amb uns índex de
pobresa, exclusió social i vulneració de drets, intolerables.

Essent les 12:02 hores, abandonen la sessió el Sr. Jordi Monrós i Ibáñez, regidor
del grup polític municipal de Convergència i Unió, i el Sr. Jorge García i Muñoz,
regidor del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya .
Un model basat en la falsa premissa de redistribuir els excedents de l’activitat
especulativa de grans empreses a la ciutat, quan la realitat és que aquest model
econòmic només genera inestabilitat i precarietat. Ens trobem que el fet de tenir
feina no garanteix un salari suficient per tenir una vida digna. L’equip de Govern
continua insistint, sense aprendre res, en un model econòmic que torna a repetir els
errors de la bombolla immobiliària.
Un equip de Govern que vol continuar imposant, cegament i sense diàleg, les seves
polítiques i que només aconsegueix mostrar preocupants indicadors de feblesa. Ho
va mostrar ja a l’inici del mandat, amb un pacte amoral que trenca amb els acords
antitransfuguisme que va impulsar el seu propi partit, i que tenia com a únic objectiu
intentar assolir una majoria que la gent d’aquesta ciutat no li va donar a les urnes.
I ara mostra aquesta feblesa intentant hipotecar el futur d’aquesta ciutat amb
projectes i concessions clau, a llarg termini, portades a terme sense consens i
sense participació, com són l’edifici dels jutjats, Cal Trabal o Cosme Toda. Tot amb
la intenció d’assegurar la perpetuació del seu model especulatiu de ciutat, encara
que vostès arribin a perdre les majories i la confiança de la ciutadania.
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Ens trobem també amb un equip que governa via roda de premsa, amb grans
titulars que generen ressò mediàtic i cops d'efecte. El pas del temps demostra que
allò que es deia no es compleix, o que és molt diferent del titular estel·lar. La
mateixa alcaldessa li va declarar, suposadament, la guerra als bancs que desnonen
famílies, però dos anys després encara estem esperant les multes, els expedients i
la cessió de pisos per garantir el dret a l’habitatge. Però no només és això, també
són titulars com el de la nau Ivanov, el Cirque du Soleil o el Districte Cultural, que
són declaracions d’intencions sense un projecte real o un compromís ferm darrera.
O titulars com els de l’aplicació de la tarifació social, basats en una proposta del
nostre grup municipal, i que un any després encara no s’ha desenvolupat.
Essent les 12:04 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Mala praxis política i comunicativa, que arriba a límits insòlits amb l’apropiació
d’actes impulsats pels col·lectius de lluites unitàries, com per exemple ahir mateix
amb la marxa per recuperar la parròquia de Sanfeliu, impulsada per Unitat Contra el
Feixisme i el Racisme i la Associació de Veïns de Sanfeliu. El PSC de L’Hospitalet
sortia als mitjans de comunicació i a les xarxes socials, transformant-la en una
iniciativa partidista sense cap tipus de respecte a les entitats i moviments socials.
Però són molts més el casos, com per exemple les reivindicacions del soterrament
de les vies, la L10 de metro, la inauguració del parc de Can Boixeres, entre d’altres.
Les polítiques de l’equip de Govern impulsen una ciutat a varies velocitats, generant
desigualtat i deixant fora de focus a gran part de la ciutadania. Vostès haurien
d’entendre que la cohesió social no és que una zona rica doni part dels seus
suposats beneficis a unes zones més pobres.
A CanviemLH creiem fermament que tota la ciutadania és de primera, i és capaç,
en igualtat d’oportunitats, de generar riquesa. Aquesta és la millor manera de
cohesionar d’una manera sostenible la nostra ciutat.
Comprovem que hi ha una gran desconnexió de l’equip de Govern respecte la
realitat social. Manca empatia envers els problemes del dia a dia dels veïns i veïnes
de L’Hospitalet.
Vostès impulsen polítiques que plantegen recollir, sense planejament ni regulació,
inversions que s’han demostrat perjudicials i que rebutja Barcelona, com són els
pisos turístics i el turisme descontrolat. Inversions que ajuden a la gentrificació i
fomenten l’expulsió de veïns i veïnes amb menys recursos, que no poden assolir els
preus de lloguer que pugen amb la nova bombolla turístico - immobiliària. Aquest
problema fa temps que s’està donant a la ciutat, especialment en aquells barris més
propers a Barcelona, sense que vostès mostrin voluntat de solucionar-ho. Si
continua aquest model, sense regulació ni prevenció, l’equip de Govern condemna
L’Hospitalet de Llobregat a perpetuar el seu paper de ciutat dormitori, en un altre
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model econòmic que ja no és industrial, sinó dels serveis precaris. El nomadisme
turístic descontrolat acabarà matant els nostres barris.
Essent les 12:06 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. Cristian Alcázar Esteban,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, i el Sr.
Jorge García i Muñoz, regidor del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Així mateix, abandona la sessió el Sr. Rainaldo Ruiz Narváez, regidor
del grup polític municipal de Ciutadans.
En aquest context, l’emergència social, malauradament, aboca molts veïns i veïnes
a la pobresa i l’exclusió. L’Hospitalet lidera el rànquing de les ciutats catalanes, amb
un 18,2% de la seva població en risc d’exclusió social. Per contenir aquest desastre
humanitari és necessari un pla de xoc, pilotat per uns serveis socials municipals
potents i dotats de recursos suficients, que garanteixin els drets bàsics de les
persones.
Però ens trobem amb uns serveis socials desbordats i amb professionals que han
vist com la seva capacitat d’intervenció està minvada per la manca de pressupost i
de recursos. No hi ha un model integral per assolir les fites plantejades.
Tenim constància que la segona meitat de l’exercici 2016 no hi havia pressupost
suficient per afrontar conceptes bàsics com medicació, ulleres, suport a l’habitatge
o, simplement, suport al lleure dels menors, així com per aplicar la rebaixa de les
beques menjador d’escoles i d’escoles bressol, ja que només s’ha cobert el 75% de
moltes famílies que abans tenien el 100%. Tot això reflecteix una mala previsió de
la gestió de l’emergència social.
No es pot assolir una vida digna sense un sostre, sense un habitatge digne i els
subministraments bàsics coberts. Aquesta és la principal problemàtica de moltes
persones que han estat desnonades de casa seva, o que no poden assumir uns
preus hipotecaris, o de lloguer, i de subministraments bàsics, cada vegada més
abusius.
No intervenir en aquest àmbit ha generat ocupacions, barraquisme vertical, màfies i
una estigmatització de persones que, en una situació de pobresa no solucionada
per les administracions, s’han vist sense més alternatives.
Des de CanviemLH hem proposat solucions per garantir el dret a un habitatge digne
que s’han aprovat per majoria al Ple, com és destinar una partida econòmica anual,
dins del pressupost, per a la creació d’una xarxa d’habitatge de lloguer social de
gestió municipal, perfectament viable, i que l’equip de Govern ha decidit no portar a
terme.
Sacrifiquen així, vostès, el bé comú per demostrar una fortalesa que en realitat
mostra una gran debilitat. La deriva de la política d’habitatge de l’equip de Govern,
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fa que només puguin accedir a un habitatge digne persones amb grans recursos
econòmics, o persones que ja tenen un habitatge en propietat.
Vostès plantegen que els habitatges de protecció oficial en sòl públic siguin només
per atraure les rentes altes, expulsant així a les persones amb menys recursos. Una
política classista i molt poc social. El que realment necessita la ciutat és un parc
ampli d’habitatge de protecció oficial de lloguer, en funció de la renda de les
famílies. Aquestes mesures faciliten la regulació del preu de l’habitatge privat a la
nostra ciutat perquè no sigui abusiu. No cal recordar que l’accés a l’habitatge és un
dret bàsic, contemplat a la Constitució i és obligació del Govern municipal vetllar pel
seu compliment i no només per les hipotètiques plusvàlues.
Però al contrari, veiem amb preocupació la inèrcia del Partit Socialista amb
l’especulació i les polítiques basades en el totxo. L’Hospitalet és la ciutat més
densament poblada d’Europa, i en lloc de cercar solucions per a resoldre aquest
problema, vostès continuen amb la voluntat tossuda d’augmentar la densitat
urbana, i mantenen les seves previsions de construir aproximadament 11.000
habitatges intencionals a L’Hospitalet.
I tot això ho continuen fent desprès de veure els efectes que ha causat l’explosió de
la bombolla immobiliària. Siguin responsables i modifiquin el seu full de ruta, ara
que encara hi som a temps d’evitar un altre desastre.
Per això necessitem una moratòria urbanística que millori el parc habitacional
existent, redistribueixi la densitat de població, i posi límit al nombre d’habitatges.
A Canviem L’Hospitalet sabem que l’urbanisme condiciona la qualitat de vida de les
persones, el medi ambient i l’activitat econòmica i social que desenvolupa i
cohesiona la ciutat. Un exemple són els Blocs Florida que precisen d’un projecte
integral consensuat, urbanístic, social i també de convivència.
Les mancances de la política del Govern en aquest àmbit són evidents: manca d’un
model global i èmfasi només en les àrees aïllades, on emmarquen grans projectes
amb una vessant clarament especulativa. Tot això d’esquenes a la ciutadania i amb
una comunicació completament tendenciosa i edulcorada, que pretén ocultar que
aquests projectes promocionen una economia neoliberal, de grans inversions que
generen rèdits per uns pocs, a costa del deute, la precarietat i la desigualtat per a la
majoria.
El PDU de la Gran Via és el paradigma d’aquest tipus de projecte. Un pla director
que pretén construir aproximadament 26 blocs de 26 plantes en un espai que
impactarà definitivament en l’ultima zona del nostre patrimoni històric de profundes
arrels agrícoles, Cal Trabal.
Vostès estan venent un gran parc, quan la realitat és que es destruirà una zona
natural de gran importància mediambiental. La realitat és que no fa falta el model de
parc que vostès proposen, ja que aquesta zona hauria de pertànyer al parc agrari
del Baix Llobregat i continuar sent terres de conreu.
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La realitat que no expliquen és l’impacte ambiental que suposa, amb més de 35.000
tones de CO2 anuals i l’augment d’emissions contaminants, just davant d’un
hospital de Bellvitge que és referència a tota Catalunya i, paradoxalment, davant
l’ICO, un hospital oncològic.
Tot això ho han fet vostès d’esquenes a la ciutadania, sense consens metropolità ni
municipal, i sense diàleg obert per decidir quin model de ciutat és més adient per a
la majoria, i no per a les plusvàlues de les empreses especulatives que a vostès
tant els agraden.
I encara s’entén menys aquest PDU quan a escassos metres trobem una zona
industrial deserta i ferida de mort per un altre projecte basat, com és habitual, en el
totxo i el ciment que va ser el pla de reforma de les àrees industrials de L’Hospitalet,
que menyspreava el teixit productiu, per... oh! sorpresa!... construir més pisos.
Com ja sabem, l’esclat de la bombolla immobiliària va paralitzar les construccions i
ens va deixar sense teixit industrial, i amb unes taxes d’atur de les més altes de
Catalunya. Els intents de recuperar aquesta zona resulten també sospitosament
especulatius, amb el gran titular del Districte Cultural, un projecte buit de contingut,
que neix sense que l’actual equip de Govern hagi apostat per la base cultural real i
rica de la ciutat, i que només s’enfoca des del punt de vista immobiliari.
Prova de l’escàs interès per la cultura real, és la negativa de l’equip de Govern a
executar un acord de Ple que demanava l’obertura d’una biblioteca de la ciutat en
diumenges i festius, un servei perfectament assumible dintre del pressupost, i
destinat a la majoria de veïns i veïnes de la ciutat.
En referència a la política cultural ens trobem davant una clara manca de model i
amb l’única prioritat clara d’atraure industria cultural de luxe. Grans galeries d’art
que donin portades i titulars. Canviem L’Hospitalet considerem que una part de la
cultura pot ser industria però no només ha de ser això, també és lligam, igualtat
d’oportunitats i cohesió social. Necessitem fomentar i acompanyar la cultura de
base i la industria cultural de qualitat a la nostra ciutat amb projectes integrals.
Un eix fonamental per a la ciutat són les comunicacions i la mobilitat. En aquest
sentit, una reivindicació històrica dels moviments socials, que hauria de ser
prioritària pel Govern, és el soterrament de les vies, que permeti la connexió entre
els barris i la millora dels sistema de transport públic de la ciutat i de Catalunya.
Però sembla que aquest punt es contradiu amb projectes com el PDU de la Gran
Via, que proposen grans inversions en infraestructures pel transport privat, que
perpetuen el no soterrament de les vies i la situació actual de fragmentació. No té
cap sentit un soterrament parcial de la Gran Via sense soterrar prèviament les vies.
No volem nyaps milionaris amb caràcter temporal que acabin sent permanents.
L’equip de Govern necessita aparcar el model de mobilitat basat en el cotxe privat i
apostar per un model sostenible que combini transport públic i mitjans alternatius no
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contaminats. Potenciant la xarxa de bus, especialment la connexió nord/sud, la
reivindicació ferma de la obertura de les estacions de la L10 de metro de
L’Hospitalet i la xarxa de carril bici.
Una gran mancança, que trobem avui dia a la ciutat, és la falta de processos de
participació ciutadana reals i vinculants. És molt evident que el model de consells
de districte i de ciutat no està funcionant perquè no hi ha poder de decisió, i els
participants no el troben eficient ni resolutiu.
Moltes vegades els processos de participació proposats pel PSC són
unidireccionals, i tenen l’únic objectiu de legitimar el model preestablert per l’equip
de Govern.
També trobem manca de transparència en la gestió municipal. Portem dos anys de
legislatura i encara no s’ha modificat res del reglament del Ple, per accedir a la
informació de manera transparent. Hi ha opacitat en l’exposició pública telemàtica
dels projectes, i en la fiscalització de l’oposició que es centralitza tota en gabinet
d’alcaldia.
Essent les 12:15 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro,
regidora no adscrita. Així mateix, abandona la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
A Canviem L’Hospitalet apostem per la participació real i vinculant que enriqueixi la
gestió municipal i dels seus recursos. En aquest sentit, el nostre grup municipal
treballa elaborant propostes als Plens, i també aportacions als pressupostos anuals.
Des dels principis de solidaritat i suficiència financera, hem plantejat implementar la
màxima progressivitat sobre els impostos, taxes i preus públics. Hem proposat la
tarifació social sobre els serveis municipals perquè pagui més qui més té, i qui més
contamina, la bonificació per a cooperatives, nous emprenedors i zones comercials
de proximitat, i ajuts a empreses i institucions que fomentin la investigació.
Altra de les propostes que considerem imprescindibles és la municipalització de
serveis. Ens trobem davant un Govern amb voluntat total d’externalització, i que cau
en molts casos en el descontrol de les adjudicacions.
La gestió directa de serveis com parcs i jardins, subministrament de l’aigua, neteja i
escombraries, brigada municipal i de manteniment, i escoles bressol, entre d’altres,
és indispensable per a un control efectiu del servei que es presta a la ciutadania.
Trobem a faltar una defensa clara dels serveis públics. En el cas de l’educació,
sorprenentment, no es fan campanyes de difusió per a la inscripció prioritària en
l’escola pública, i s’aposta per perpetuar el model mixt públic-concertat, tal i com ha
quedat reflectit en el pacte local per l’educació que el nostre grup no ha signat. Un
pacte que ja en el títol ha perdut la paraula “pública”.
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Essent les 12:17 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Passa el mateix amb la sanitat, on l’equip de Govern no pressiona el suficient, ni
defensa amb contundència els drets de la ciutadania, negociant a la baixa i en
detriment de serveis als hospitalencs i hospitalenques. Trobem exemples clars en el
model d’urgències pediàtriques per videoconferència. No hi ha 24 hores
pediàtriques a L’Hospitalet, una videoconferència mai pot substituir a un
professional de la pediatria.
També la derivació de la meitat de la ciutat a l’hospital Moisès Broggi de Sant Joan
Despí, i el desmantellament de l’hospital de l’antiga Creu Roja.
L’accés a la informació plural i veraç és un dret bàsic de la ciutadania. Per assolir
aquest dret necessitem uns mitjans de comunicació locals públics i de qualitat. No
podem permetre continuar en una situació precària de temporalitat ja massa
permanent. L’equip de Govern ha de deixar de posar traves i compartir la creació
d’un model de mitjans plurals, que la ciutat pugui fer seus, i on tots i totes puguem
participar obertament. Uns mitjans públics que tinguin els recursos suficients i
puguin cohesionar i lligar socialment a les persones de la nostra ciutat i dels nostres
barris.
L’Hospitalet de Llobregat mereix que el Govern del Partit Socialista abandoni la
unilateralitat i deixi de ser refractari a les propostes de la resta de grups municipals i
de la ciutadania, que aposten pel bé comú.
Per la nostra part continuarem, com hem fet fins ara, fiscalitzant l’acció de govern
amb rigor i transparència, i aportant propostes en base al nostre programa de ciutat.
I ho farem amb un peu al carrer i un peu a les institucions. Defensant, des dels dos
àmbits, els serveis públics al costat de la gent que lluita per l’educació, la sanitat,
l’habitatge i els serveis públics. Serveis que estan en perill per les polítiques
neoliberals i austericides que s’apliquen a nivell europeu, estatal, de la Generalitat i,
malauradament, també a nivell municipal.
Reivindiquem la democràcia, la transparència i una fiscalitat justa, per impulsar una
ciutat amable amb les persones, els animals i la natura. Una ciutat que fomenti la
convivència i la diversitat amb polítiques integradores. Ens estimem la nostra ciutat i
continuarem treballant per millorar-la i fer-la sempre més acollidora.
Moltes gràcies.
Essent les 12:20 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa, buenos días a todos y a todas. Mire, Sra.
Alcaldesa, usted en su discurso nos ha vuelto a sacar aquí las becas comedor y lo
ha hecho a modo de reproche, como diciendo que a la oposición o a algunos de la
oposición no nos gusta en este Pleno que se hable de eso. Todo lo contrario Sra.
Alcaldesa, al contrario, estamos absolutamente de acuerdo en las becas comedor,
es más, la invitamos a que siga trabajando en esa política de becas comedor y,
sinceramente, nos duele que nos reproche algo que realmente en nuestra
conciencia no está. Mire Sra. Alcaldesa, si nos necesita para estas políticas cuente
con nosotros, no le quepa la menor duda, y uno tiene la sensación que a veces
sacan ustedes el comodín de las becas comedor, como para lavar sus conciencias
de aquellas políticas sociales que dejan de hacer o no quieren hacer. Dicho esto,
pasaré a lo que nos trae hoy aquí.
L’Hospitalet es una ciudad compleja, es el municipio con mayor densidad de
población de Europa, fruto de un urbanismo caótico motivado por el crecimiento de
población que experimentó esta ciudad en torno a los años 60. Aquellos fueron los
tiempos del desarrollismo, que representaron el empuje definitivo de la
industrialización en este país y generó el flujo de emigración campo-ciudad habitual
en estos casos y que, a la postre, ha acabado de configurar la distribución
demográfica de este país. En esos años se combinó una alta demanda de vivienda,
una falta absoluta de planificación urbanística y un abuso de especulación con el
suelo. Desde luego podemos decir sin temor a equivocarnos que Hospitalet no tuvo
su Ildefonso Cerdà.
Esto, además, generó un crecimiento sin equipamientos, con calles sin asfaltar, y
desde aquí queremos reconocer la labor de las Asociaciones de Vecinos que, ante
la falta de democracia, tuvieron un papel fundamental en la reivindicación de unos
barrios más confortables y más dignos. A esto se le suma las vías del tren, que
parten la ciudad en dos y que representan barreras que dificultan aún más la
integración de los barrios.
La densidad tiene sus elementos positivos, por supuesto, genera oportunidades,
Hospitalet es una ciudad muy bien conectada y con futuro. Por eso no puede ser
que la gente se tenga que ir de su barrio de toda la vida, porque ve cómo se
degrada, porque no ve oportunidades, mientras ve como el Ayuntamiento impulsa el
Distrito cultural, un Manhattan en torno a la Gran Vía.
El mayor activo de Hospitalet son las personas. Podemos estar orgullosos de tener
una población diversa y dinámica. La pluralidad enriquece, pero genera conflictos

…/…

52

de convivencia que hay que prevenir y atender. Necesitamos una alcaldía que
atienda el día a día, que se centre en mejorar la vida de los ciudadanos.
L’Hospitalet siempre ha sido una ciudad acogedora, abierta y tolerante. Una ciudad
de personas trabajadoras que quieren prosperar.
Hay que tener muy claras las prioridades, hay que evitar que los barrios se
degraden. Y ser ambiciosos, no basta con quitar los grafitis y asegurarse que los
servicios de limpieza funcionen, que también. Los estándares de confort no son los
mismos que en los años 60, las exigencias de una sociedad avanzada van mucho
más allá. Tenemos que hacer una verdadera rehabilitación urbanística de la ciudad.
Tenemos que hacer barrios confortables para las personas, con espacios para la
convivencia y sostenibles, con una movilidad propia del siglo XXI.
Hay que priorizar la movilidad sostenible. L’Hospitalet tiene las condiciones para
depender menos de los coches y mejorar la calidad de su aire. Tiene una red de
metro muy buena, pero no se ha de quedar aquí, la línea 10 de metro no puede
pasar de largo sin parar en l’Hospitalet después de 15 años esperándola.
Hay que ir esponjando los barrios, hacer que respiren, con más zonas verdes,
poniendo aceras transitables y accesibles para las personas con movilidad
reducida, para las personas con discapacidad, para padres y madres con carritos
de bebés y con carriles de bici bien hechos, que permitan una movilidad alternativa
sin molestar al transeúnte y que contribuyan a la reducción de la contaminación.

Essent les 12.20 hores, abandona la sessió el Sr. Christian Giménez Márquez,
regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu.

Pero todo esto es complejo, no se puede improvisar, se tiene que planificar a largo
plazo y ejecutar poco a poco, escuchando a los vecinos, informándoles, si no luego
pasa como lo de la tala de árboles, que sin información se quejan de a ver por qué
está pasando eso, o lo del acceso al mercado de Santa Eulalia, que ahí tenemos un
conflicto importante. Que los vecinos se sienten maltratados por el Ayuntamiento,
porque hace las cosas de cualquier manera, eso es lo que está pasando, los
vecinos no se sienten bien tratados por el Ayuntamiento por eso tenemos esos
conflictos.
Pero tiene que ser una prioridad de verdad, ha de protagonizar las inversiones del
Ayuntamiento, no una nota de prensa recurrente de la alcaldía cuando desde la
oposición les apretamos. Ustedes priorizan las inversiones del Distrito Cultural, no
los barrios, creemos que es un error.
Cuando se crea una ocasión para esponjar un barrio, en una calle tan abarrotada
como la calle Santa Eulalia, y darle vida a una plaza tan degradada como la de
Camilo José Cela, pudiendo hacer una zona verde que, de hecho, estaba
planificada desde 1976, este Gobierno no ha querido dedicarle los recursos para
poder esponjar esa zona, han preferido seguir potenciando el ladrillo.
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No podemos seguir construyendo en Hospitalet, hay que potenciar la rehabilitación
de viviendas, mejorar esos quintos pisos sin ascensor, que ya en una época se
hizo, potenciando la eficiencia energética para combatir la pobreza energética, para
que ni una persona mayor se muera de frío en invierno en su propia casa. No
podemos dejar que barrios enteros se vayan quedando atrás, obsoletos y
abandonados.
Hay que asegurar que los barrios dispongan de los equipamientos necesarios y
más aun ahora que quieren volver a las andadas y seguir construyendo como en
los 60, aún hacen falta muchos más equipamientos. Ya las AMPAS nos han
advertido que en 3 años van a faltar entre 1000 y 1500 plazas de secundaria, sólo
por el crecimiento vegetativo.
Invertir en las personas, el mayor capital de un país son sus personas. La mayor
riqueza de un país no reside en su subsuelo, ni brota de la tierra, ni está
suspendida en la atmósfera, la mayor riqueza de un país está en el talento y el
trabajo de las personas que se levantan todas las mañanas temprano, para hacer
que el mundo avance. Por eso hemos de procurar que las personas puedan dar lo
mejor de sí mismos. Tiene que ser una prioridad fomentar la igualdad de
oportunidades, es imprescindible en una ciudad como L’Hospitalet,
mayoritariamente trabajadora y con mucha gente que no ve ninguna salida.
Se tiene que apostar en serio por la educación, destinar recursos, no limitarse a
hacerse la foto o a firmar un pacto que luego sea papel mojado, porque eso genera
frustración y descrédito en la política. Hay que apostar en serio por la educación de
0 a 3 años, las llamadas guarderías, los expertos nos dicen que facilitar su acceso a
todo el mundo es una de las mejores herramientas para la igualdad de
oportunidades, facilita la conciliación y fomenta la natalidad.
Fomentar los bancos de libros de texto o equivalentes, coordinados con los centros
y las AMPAS, es otra herramienta importante para luchar contra el fracaso escolar y
la desigualdad. Que ningún niño se quede atrás porque su familia tiene que escoger
entre llenar la cesta de la compra, pagar la hipoteca o los libros de texto.
Igualdad de oportunidades también es facilitar el acceso a una vivienda digna y
asequible. Es necesaria una transformación de las políticas públicas de vivienda,
han sido un claro fracaso, y la vivienda no puede verse únicamente como un bien
mercantil, porque entonces se generan burbujas y para la mayoría se convierte en
un bien inaccesible. Además, el suelo urbano es limitado y requiere equipamientos
públicos, lo reiteramos otra vez, equipamientos públicos.
Miren, no son sostenibles las operaciones como lo que hacía el Pocero, lo
recordarán ustedes, hacía grandes ciudades sin equipamientos, sin alcantarillado,
sin escuelas, sin supermercados, sin consultorios para la sanidad, y esto
evidentemente no podemos hacerlo aquí, ahora si queremos construir tendremos
que empezar la casa por los cimientos, empezaremos por los equipamientos.
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Las viviendas de protección oficial, VPO, de compra-venta son obsoletas, VPO a
250.000 euros, con piscina, no tienen función social ninguna. No facilitan derechos,
otorgan privilegios y todos sabemos en manos de quien acaban siempre esos
privilegios y el enriquecimiento. Queremos viviendas sociales para jóvenes, para
familias monoparentales, para familias sin recursos, para mayores y para personas
con discapacidad. Creemos que la mejor fórmula es un parque de vivienda pública
de alquiler social y alquiler asequible, que no se pierda la función social de la
vivienda, que se asegure que es para darle un empujón a quienes más lo necesitan.
El PSC votó a favor de nuestra moción para hacer el plan local de viviendas, en
este sentido deseamos que se lo tome en serio, que no sea la típica moción que se
aprueba para guardarla en un cajón o de esas que dice el Sr. Belver que no las van
a cumplir, que están muy bien que se aprueben aquí, pero que las pasan por el
arco de triunfo. Pero llevamos 10 años de retraso, es simplemente dar cumplimiento
a una ley de 2007, de tiempos del tripartito, en la que se daba un plazo de 20 años
para que el 15% de las viviendas sean sociales.
No queremos olvidarnos tampoco de la atención a las personas mayores, Hospitalet
tiene una inmensa falta de residencias para personas mayores, personas
vulnerables que se ven obligadas a exiliarse y perder su red social, lo cual implica
literalmente enterrarlos en vida, apartando de su entorno a sus seres más queridos,
y algo casi más importante para una persona mayor, para un anciano, sus amigos,
con los que ha compartido su vida, y se ve exiliado también de sus amigos.
L’Hospitalet tiene un emplazamiento envidiable para generar riqueza y empleo,
entre Barcelona, el aeropuerto, el puerto. Hay que facilitar las condiciones para que
las actividades económicas generen riqueza y empleo. En este sentido valoramos
positivamente las ayudas al fomento de la auto-ocupación y para la contratación de
personas en paro, hay que ayudar a las personas para que nadie se quede atrás.
Aún se puede facilitar más simplificando los trámites para iniciar la actividad, la
administración tiene que ser un aliado del que quiere tirar hacia adelante, no una
traba más, hay que facilitar esas políticas sin poner trabas burocráticas.
Con lo que no estamos de acuerdo es con privilegiar un sector concreto por muy
vistoso que sea y menos uno que genera tan poco empleo como el artístico, por
mucho que aquí lo quieran vender de distinta manera. Al final, es el mecanismo de
la oferta y demanda lo más efectivo para establecer qué sector es más viable, y
como l’Hospitalet está en un emplazamiento envidiable, hemos de aspirar a atraer
un tejido económico potente que genere riqueza y empleo, no un sector vistoso que
permita a la Alcaldesa salir en las portadas, que parece que últimamente es su
máxima.
Tras 40 años en el poder, el PSC ha adquirido demasiados vicios. Su principal
objetivo es conservar el poder, porque el poder se ha convertido, déjenme decirlo
así, en su modo de vida. Tantos años en el poder ha hecho que se crea que el
Ayuntamiento, la ciudad, sea su patrimonio, su hacienda, su cortijo, y como tal la
administra. Por eso no le importa haber subido casi un 30% el IBI en el peor
momento de la crisis, y así con una población mayormente trabajadora, soportamos
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un tipo de gravamen más alto que Barcelona, por mucho que diga el Sr. Brinquis
que no, lo estamos viendo cada día, lo hemos comprobado, creando el sinsentido
de que tengamos impuestos de ricos, para pisos de pobres. No se ría Sr. Brinquis,
es así, usted dice aquí que no, pero es así.
Por eso ha acabado abusando de la administración para premiar a personas por
interés político, a veces parece que la han convertido en una agencia de
colocación. ¿Cuántos amigos, familiares, afiliados de distinta condición han
accedido a la administración independientemente del mérito y capacidad?
Nepotismo, sí, hay también nepotismo, practicando el nepotismo descaradamente,
lo estamos viendo, y podríamos poner muchos ejemplos. Tras tantos años ha ido
tejiendo una tupida red clientelar y lo he dicho aquí muchas veces y no me retracto,
porque está ahí.
Essent les 12.30 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Monrós Ibáñez, regidor
del grup polític municipal de Convergència i Unió.

Sería importante aclarar conceptos, porque igual una red clientelar sea un concepto
muy abstracto y suceda que muchas personas no sean conscientes de que forman
parte de esa red clientelar, eso puede pasar. Hablamos del uso de la administración
para el intercambio de favores a través de la fidelidad y el compadreo, hablamos de
copar entidades con gente afín, el uso abusivo de las subvenciones con fines más
electoralistas que por el bien común, es decir, con la calculadora en mano a ver los
votos que nos pueden traer, conceder prebendas, dádivas, carguetes, ahogar la
participación real, discriminando a los que sean incómodos. Se quejan de eso
algunas entidades.
En cualquier caso, lo que de verdad parece motivar a la Alcaldesa es figurar en los
medios, está muy bien. Anuncios de grandes proyectos, conferencias, cumbres con
consellers, viajes a Brooklyn, presidencias de redes de ciudades, cualquier excusa
para que Núria Marín tenga la atención de los flashes, de los focos, cualquier
escusa. El afán de autopromoción de Núria Marín le lleva a sobreactuar y
precipitarse, realiza anuncios, a bombo y platillo, de grandes proyectos aunque no
estén muy concretados, como este de la medicina china, Sra. Alcaldesa, ya nos lo
contará a ver cómo se concreta, y sin que sean demasiado realistas, como el tema
del Brooklyn europeo. Al final sus anuncios que se quedan en agua de borrajas, la
nave Ivanow, son mero humo, pacto de educación, urgencia de pediatría, que
también mucho cuento, 24 horas y no es verdad, es otra mentira flagrante, que
haya ahí unas urgencias de pediatría con el servicio que tiene que dar, o acaban
siendo muchas veces contraproducentes como esto, generando frustración.

Essent les 12.31 hores, abandona la sessió el Sr. José M. García Mompel, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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Está literalmente regalando la ciudad para sacar un par de titulares, ha regalado los
antiguos juzgados a una escuela de negocios privada, cuando se podría haber
destinado a una residencia para personas mayores, y ha regalado un solar a un
circo elitista, la broma de momento nos cuesta 1.250.000 euros. Sus caprichos nos
cuestan caro, Sra. Alcaldesa, dan mala imagen del municipio y genera frustración y
descrédito en la ciudadanía, porque muchos de ellos no se concretan. Gobernar no
es salir todos los días en los medios, es atender los problemas cotidianos de los
vecinos, es gestionar el día a día del Ayuntamiento, cosas menos vistosas pero
más productivas para los ciudadanos.

Essent les 12.32 hores, abandona la sessió el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Complejos de faraona, cuando los políticos se perpetúan en el poder se
despreocupan del bienestar de los ciudadanos y se centran en ser recordados para
la posterioridad. El complejo de faraón les lleva a planear grandes construcciones
megalómanas que absorben recursos públicos sin mesura. España fue un terreno
abonado en los años locos de la burbuja, cuando políticos de todo signo
promovieron desproporcionadas obras para satisfacer su vanidad y también, cómo
no, para favorecer el capitalismo de amiguetes. La alcaldesa Núria Marín, es un fiel
reflejo de este complejo de faraón. Parece más preocupada en trascender,
echándole más cemento a la ciudad, que en facilitar la vida a los ciudadanos.
Corbacho se lo advirtió, Sra. Marín, recuérdelo, no hace poco hizo algunas
declaraciones. No hace más que promover proyectos fastuosos de dudosa
viabilidad y disparatado coste que, como siempre, acabarán siendo desbordados
los presupuestos: el Distrito Cultural, 30 millones; el Manhattan en torno al
soterramiento de la Gran Vía, 176 millones avalados por la Administración; un
estadio de béisbol integrado con campo de fútbol americano, pionero en Europa,
casi 4 millones. No se pueden arriesgar los recursos de todos, en apuestas que
pueden salir mal o que difícilmente van a revertir en la sociedad. España tiene
demasiados ejemplos de derroche similares como la Ciudad de las Artes y las
Ciencias de Valencia o la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, cuyos
costes finales se cuadriplicaron, o la quiebra del consorcio del soterramiento del
AVE en Valladolid, que ha dejado una deuda de 1.600 millones a la Administración,
entre ellas, el propio Ayuntamiento de Valladolid.
Los hospitalenses no se pueden permitir que su Ayuntamiento derroche sus
recursos. Las inversiones tienen que estar orientadas a atender las necesidades de
los ciudadanos de l’Hospitalet, el Ayuntamiento no es una empresa de inversión de
capital de riesgo. Con todo lo que ha pasado en este país durante la crisis, ustedes
tendrían que haber aprendido la lección de los años de la burbuja, pero no, insisten
en volver a las andadas, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, pretenden una
operación urbanística que afecta a más del 8% del término municipal, sin el
consenso social y político que recomienda una operación de esa magnitud,
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confiándolo todo a una demanda que ya se verá, sin estudios de demanda, como
en la plaza Europa, que aún quiero recordarles que hay solares vacíos.
Luego te presentan un plan para la mejora del aire, cuando te han asegurado que
van a traer 20.000 trabajadores a la Gran Vía, nos quieren hacer creer que todos
irán en transporte público, cuando estudios de casos similares de concentración de
rascacielos se sabe que aumentan el transporte privado. No pueden liarse la manta
a la cabeza, el PSC, el partido anteriormente conocido como Convergencia,
precisamente ustedes, ustedes, los dos, la sociovergencia, los principales
responsables de los años de la burbuja en Cataluña, y tirar hacia delante semejante
proyecto sin buscar el consenso en la ciudad. Si es tan fabuloso el proyecto, hagan
el esfuerzo de explicarlo a la ciudadanía, despejen las dudas que generan y
votémoslo todos los ciudadanos de l’Hospitalet para que, si se hace, sea con la
mayor de las legitimidades. ¿O quieren que pase como la Operación Chamartín en
Madrid, que cuando llegó Manuela Carmena a la alcaldía se la cargó? ¿Quieren
eso? Tampoco tienen garantizado que ustedes sigan gobernando para poder
ponerlos en marcha, a lo mejor llega aquí otro alcalde que dice, esto fuera, por lo
tanto hay que pensar las cosas y sobre todo si están consensuadas tendrán más
legitimidad.
Mucho nos tememos que estas operaciones sirvan también para volver a alimentar
la burbuja inmobiliaria, mucho nos tememos que el Distrito Cultural sea también una
operación para revalorizar un suelo industrial degradado. Ahora que parece que
dejamos la crisis atrás, vuelven a aflorar los proyectos inmobiliarios y aquellos
espacios que parecía que iban a estar llenos de artistas, al final de lo que están
llenos es de promociones inmobiliarias. ¿Qué ha pasado con la nave Mistral que iba
a estar llena de artistas? ¿La urbanización de la calle Leonardo da Vinci? Hasta en
sus notas de prensa vinculaban al Distrito Cultural…seguiré en el próximo tiempo
que me queda. Gracias
Essent les 12.36 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José M. García Mompel,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa, bon dia a tots i a totes. En uns mesos celebrarem que fa
40 anys va ser retornada la veu al poble. Un poble que havia patit dècades de
repressió i obscuritat, de refugiats que van haver de fugir per no ser assassinats i
d’altres que no ho van aconseguir. Dos anys més tard van arribar les primeres
eleccions municipals, moment en que el poble va entrar als ajuntaments,
representat, de forma molt majoritària, per forces d’esquerres.
L’èxit d’aquella proposta i de les següents que hem presentat a la ciutadania de
L'Hospitalet tenen en comú́ la defensa d’un model de benestar i de drets que han
fet progressar la seva ciutadania , la millora contínua d’una ciutat que mai va ser
planificada com a tal , guanyant, pam a pam , espais públics i equipaments . Un
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model de ciutat que treballa per la cohesió́ dels barr is i que no es va resignar a ser
el “pati del darrere de Barcelona”. Ara, l’Hospitalet, és referent del nou context
metropolità per créixer junts i aspira a ser motor d’aquesta gran Barcelona.
Ens sentim hereus dels valors de la II República. Hereus de la gent a la que van
intentar esborrar de la historia escrita pels vencedors, però que els vençuts
reivindiquem. Hereus de republicans com Ramon Frontera, alcalde d’aquesta ciutat
i director general d’Assistència Social del Govern republicà en plena guerra civil. O
com la Justa Goicoechea, la primera regidora de la història de la ciutat. Hereus de
ciutadans, de regidors, de regidores, com en Germà Pedra, la Mercè Olivares o en
Jacint Borràs, que posaven i posen, la seva ciutat per sobre de les seves posicions
polítiques. Hereus d’aquells que van lluitar per canviar el món des de la humilitat
d’un ajuntament, pensant globalment i actuant localment.
Mica en mica, en aquests anys de democràcia, moltes de les seves lluites i
reivindicacions han tingut resposta i s’ha pogut millorar la vida de la ciutadania. Una
ciutadania inconformista i plural, que ha estat i vol seguir sent, partícip de la
construcció del seu municipi, no només mitjançant la seva representació en aquest
Ple municipal, sinó també de forma directa, tant de forma individual com col·lectiva,
mitjançant processos participatius.
Quan ningú parlava de participació, a Hospitalet ja érem referents en aquest camp.
Amb la diagnosi, elaboració, execució, seguiment i avaluació del Pla Integral de
Collblanc - La Torrassa, a través d’un procés intens, participatiu, amb la Comissió
d’Entitats de Collblanc - La Torrassa, que va rebre una distinció de l’Observatori
Internacional de la Democràcia Participativa, a Porto Alegre, l’any 2006. Un model
que van voler conèixer des de municipis de l’Estat com Sabadell, Cadis o Bilbao,
ciutats europees com Hamburg o Copenhaguen, universitats com l’UPC, la
universitat de Sardenya o la universitat de Califòrnia, fins els Governs d’Egipte o
Xile, amb la visita de la ministra pel progrés dels barris, del primer Govern de la
presidenta Bachelet. Alguna cosa devíem fer bé, el govern municipal i la comissió
d’entitats de Collblanc - La Torrassa, perquè tota aquesta gent no venien a saber
què havíem fet, sinó com ho havíem fet.
Ara ho hem tornat a fer, a través de LHON, embrió de l’actual Consell de Ciutat, i
d’on ha nascut un dels projectes més ambiciosos que té la ciutat: l’impuls de la
cultura i la recuperació del patrimoni a través del Districte Cultural. Ara ho fem, de
forma permanent, a través del consells de districte i les taules sectorials, i de forma
intensiva a través de “LHON dels barris”, o del procés participatiu que s’engegarà a
tota la ciutat, per definir com ha de ser el parc de Cal Trabal, que avui és un espai
privat, però en uns anys serà un espai verd públic, del que podran gaudir tots els
ciutadans i ciutadanes.

Essent les 12.39 hores, abandona la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
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Els socialistes som profundament demòcrates, sempre hem cercat el pacte i el
consens, com ho demostren tots els anys de governs de coalició d’esquerres en
aquesta ciutat, quan aritmèticament no era necessari, per cert, l’única gran ciutat de
tot l’Estat, que des del 79 ha estat governada, ininterrompudament, per les
esquerres. Lamentablement la política viu moments convulsos, amb un increment
preocupant dels moviments xenòfobs i populistes. No cal que pensem en Trump o
Le Pen: fa menys de 2 anys, en aquesta mateixa sala, estaven asseguts dos
regidors representant un partit que, sàviament, la ciutadania va expulsar d’aquest
Ple a través del seu vot a les urnes.
Un cop derrotada la xenofòbia, es tasca de tots combatre el populisme. No creiem
en la retòrica buida dels qui no reconeixen cap progrés a la ciutat
, dels qui es
creuen amb el monopoli d’una idea de progrés messiànic que només pot esdevenir ,
unilateralment, de la seva mà . Cal arribar a pactes i acords que representin el sentir
majoritari dels nostres veïns i veïnes, però pactar significa dialogar i cedir en favor
de l’interès general de la ciutat, no per facilitar la feina d’aquest govern, sinó perquè
la ciutadania ens ho reclama a tots.
Essent les 12.40 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. Jaume Graells Veguin,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Sr.
Christian Giménez Márquez, regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble
Actiu.

Durant anys hem fet front comú, Govern, teixit associatiu i oposició, per construir
junts la nostra ciutat, com en la primera transformació de la Gran Via, i per
defensar-la, com quan tots els grups municipals vam anar a Madrid a reclamar les
ajudes de l’AERI o quan reivindicàvem tots junts el soterrament de les vies. Però
ara avui això ja no és així, es busca la confrontació constant amb l’únic objectiu
d’intentar erosionar al Govern, sento dir-los que quan vostès intenten bloquejar el
Govern en comptes d’intentar incidir en ell, el que fan és perjudicar tota la ciutat.
Deixin vostès d’especular i passin al model propositiu, aquesta ciutat els ho agrairà.
Ho tornarem a explicar, el nostre model de progrés es concreta en aspectes com la
redistribució́ de la renda generada per l’activit at econòmica , en benestar per a la
ciutadania, però per redistribuir la riquesa
, primer cal generar -la impulsant
l’economia productiva, com ho fem amb el Districte Econòmic. El Districte Econòmic
i la plaça Europa, que va ser impulsada per les forces d’esquerres a la ciutat, ha
aconseguit que en plena crisi econòmica s’instal·lin a la ciutat empreses com Puig,
Agroalimen, Gallina Blanca, Nissan, Werfen, Olympus o KPMG, moltes més, tot
això pivotant al voltant de l’autèntic motor de desenvolupament que significa la Fira.
Entre totes les empreses del Districte Econòmic aporten aproximadament 20
milions d’euros en impostos. Som la segona ciutat de Catalunya, no només en
habitants, sinó també en llocs de treball i en generació de PIB. És aquesta
generació d’ocupació i d’ingressos la que ens està ajudant a sortir en millors
condicions de la crisi.
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No sé si ho saben, però des de 2008 estem vivint la pitjor crisi econòmica que es
recorda. Això ens ha obligat a invertir encara més recursos per atendre a la
població que s’ha vist més afectada, no només des dels serveis socials, sinó també
des de l’àmbit del desenvolupament econòmic, on per exemple, hem format a més
de 14.000 persones durant aquests anys, amb uns índexs globals d’inserció
superiors al 40%, hem treballat conjuntament amb el teixit empresarial de la ciutat,
perquè aquesta inserció d’aturats de la ciutat sigui cada vegada major. Treballem
per redistribuir la riquesa, no per socialitzar la misèria, treballem per apoderar la
nostra ciutadania i no fer simples politiques assistencialistes. I en aquesta tasca de
lluita contra els efectes de la crisi, hem trobat a faltar més suports, de vegades dins
del Consistori, però sobretot fora, on s’han retallat les polítiques de l’estat del
benestar quan aquestes eren més necessàries que mai.

Essent les 12.44 hores, abandona la sessió el Sr. Miguel García Valle, regidor del
grup polític municipal de Ciutadans.
La nostra acció́ de govern es una acció́ integral que abasta de baix cap a dalt
diferents nivells d’actuació́ . La ciutat per la qual treballem és una ciutat de drets i
benestar, cohesionada, oberta, inclusiva, sostenible, articulada en barris com a
centres de convivència i governada des de la proximitat , la transparència i l’eficàcia
en l’ús dels recursos públics. Nosaltres sí tenim projecte per a la ciutat dels propers
20 anys. Impulsem una ciutat socialment justa, per seguir liderant la lluita activa per
la justic
́ ia social i contra les desigualtats , a través d 'unes polit́ iques que ajudin a
sortir de la crisi i que facin que la recuperació́ arribi a tothom.
El nostre model no és la caritat , sinó la justícia social , això̀ es tradueix en una
aposta decidida del govern per combinar polit́ iques socials i ocupacionals , apostant
per les llançadores d’emprenedors, l’economia social i solidaria , i la formació
continuada i, alhora, en una ferma reivindicació́ davant d 'altres administracions en
la defensa de l 'estat de benestar a través de tres pactes de ciutat
: el pacte per
l’educació́ , el pacte per l’ocupació́ i el pacte per la salut.
Per a nosaltres l’educació com a motor de canvi i equitat, es un eix prioritari.
L’Escola Municipal de Música i Centre de les Arts, el projecte Tàndem o
l’Aprenentatge-Servei, units a la riquesa i diversitat associativa, són la millor
garantia d’una societat igualitària. Treballar perquè els infants i joves de l’Hospitalet
tinguin la millor formació possible, és la millor inversió que podem fer, dotar-los
d’eines perquè puguin aprofitar les oportunitats que la ciutat els ofereix i els oferirà,
és el millor servei que els hi podem fer.
Impulsem una ciutat per a treballar , consolidant i estenent el Districte Econòmic
aprofitant el desenvolupament de la Gran Via per a generar ocupació́ , centrada en
sectors innovadors i sostenibles, com el sector bio sanitari, i per això,
desenvoluparem nous espais adequats per a la instal·lació d’empreses a la ciutat,
com hem fet amb la plaça Europa. També donarem un impuls a l’economia urbana,
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per cohesionar la ciutat a través del comerç i la restauració. Treballem,
conjuntament amb els agents socials, per avançar cap un model d’ocupació estable
i de qualitat, i amb aquest objectiu s’ha reeditat el pacte local per l’ocupació.

Essent les 12.46 hores, abandona la sessió la Sra. M. Carmen Esteban Fernández,
regidora del grup polític municipal de Ciutadans.

Construïm una ciutat d'oportunitats, aquest govern té un full de ruta marcat per la
ciutadania a través de LHON, i les seves decisions polítiques no són fruit
d’ocurrències. No creiem en un desenvolupament que no tingui un model social al
darrere, no tanquem les portes a ningú que vulgui dur a terme un projecte a la
nostra ciutat, però cal que aquest encaixi socialment i aporti valor a la ciutat. Cal
crear entorns de cooperació entre el sector públic i el privat, els agents de
coneixement com les universitats i la societat civil, que propiciïn la innovació i el
desenvolupament econòmic, potenciant un model propi pensat per posar la
tecnologia al servei de les persones, l’hem anomenat Smart Social City.
Creem una ciutat connectada a través de la cultura
, la cultura dels barris , però
també la de ciutat i la metropolitana, recuperant per a la ciutadania l’espai central de
la ciutat , l’espai de les vies i els polígons desindustrialitzats . Volem cohesionar i
lligar les tres parts de la ciutat que ara no es miren entre si, i posar la cultura i la
creativitat al centre, físicament, de la nostra ciutat, recuperant a més el patrimoni
industrial. Per si algú té cap dubte, dir que L’Hospitalet ja és un epicentre cultural
metropolità, una ciutat amb més de 200 entitats culturals, on cada any s’instal·len
artistes i creadors i que té equipaments de primer nivell, com la Tecla Sala, el
Teatre Joventut, l’Auditori Barradas o l’Escola de la Música, i on tenen lloc festivals
de referència com el Sònar, el Loop o el Gallery Week.
En definitiva , una ciutat per les persones , estenent les xarxes d’espais públics ,
zones verdes, vies civ
́ iques no motoritzades i els eixos comercials que comuniquin i
relliguin tots els barris, creant una trama urbana que sigui un espai de convivència,
relació i mobilitat entre barris . Només una dada, l’any 1996 l'Hospitalet tenia 54
hectàrees de parcs i jardins executats, avui comptem amb 93 hectàrees i quan
s’executi el parc de Cal Trabal arribarem a les 123 hectàrees de parcs públics
executats.
Seguirem fent equipaments i habitatges amb protecció oficial, com ja s’està fent a
Santa Eulàlia, la Remunta o Sant Feliu. Ho farem perquè al 2007 es va aprovar un
Pla pel dret a l’habitatge que projectava nous sectors com els de Leonardo da Vinci
o el de la Rambla de Mig, que aviat s’executaran, sectors que han de permetre
accedir a l’habitatge, conjuntament amb les eines ja existents, com el lloguer social,
que gestiona l’Oficina Municipal de l’Habitatge.
Essent les 12.49 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. M. Carmen Esteban
Fernández, regidora del grup polític municipal de Ciutadans.
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Per acabar, tenim un projecte de ciutat, pensat entre tots i totes, que
desenvoluparem, colze a colze, amb tota la ciutadania de l’Hospitalet. Espero que
vostès, des de la seva aportació crítica, s’hi sumin a col·laborar en la millora de la
nostra ciutat, i d’allò que sí estic convençut, és que comptarem, com sempre ha
estat, amb la col·laboració, compromís i esperit reivindicatiu del teixit associatiu de
la nostra ciutat. Moltes gràcies.
Essent les 12.50 hores, s’incorporen a la ciutat el Sr. José M. García Mompel,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i el Sr.
Miguel García Valle, regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs m’ha demanat la paraula el Sr. García Mompel.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, gràcies Sra. Alcaldessa. He tingut una altra presentació en el paper institucional
que tocava i, per tant, no els he pogut escoltar a tots vostès. Però sí m’agradaria
dir-li alguna cosa al Sr. Monrós que és el que he escoltat més directament, pel que
es refereix al que ell comentava de les polítiques de seguretat i convivència. S’ha
de dir que la seguretat a la ciutat, jo crec que és fruit també o ha de ser fruit d’un
gran pacte entre tots, aquests són temes sobradament delicats i a mi en això no em
dolen “prendes” de dir que l’Administració, que la Generalitat, els mossos
d’esquadra, han fet un gran paper a la ciutat. Com ho va fer la guàrdia urbana i està
fent la guàrdia urbana.
Podríem parlar de xifres, la primera és el descens dels delictes de forma continuada
des de fa uns quants anys. Els números els hi vam donar a la Comissió de
Seguretat i, per tant, els tenen vostès, en la propera Comissió de Seguretat
tornarem a analitzar aquests números, però la realitat objectiva és que estan
descendint. Els hi podria donar moltes dades, però n’hi ha algunes que són molt
significatives i que a mi m’agraden especialment, una d’elles són les més de 55.000
trucades que rebem al cap de l’any i que són ateses per la guàrdia urbana
d’aquesta ciutat. Una altra són els més 90.000 vehicles que controlem cada any i
que fan, per tant, inspecció de totes aquelles qüestions que afecten a la seguretat
viària i als drets de les persones.
Es pot parlar molt d’aquestes coses des del punt de vista, diguéssim, policial, però
nosaltres no treballem només en aquesta clau, treballem en la prevenció i treballem
en la relació entre els ciutadans i els seus cossos de policia, perquè la ciutat sigui,
el que deien vostès, més cívica. Però no podem oblidar la història de la ciutat, la
ciutat té una trama que és la que és, una trama urbana, té una configuració que és
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la que és, els processos socials que es donen a la ciutat des del punt de vista de les
relacions migratòries, són les que són, el món ha canviat bastant en els últims 20
anys i, per sort, les nostres policies s’han adaptat molt bé.
Jo agraeixo molt la col·laboració de la Generalitat en aquest sentit, agraeixo molt el
paper que fan, com els hi deia, els mossos d’esquadra, agraeixo molt els equips
nostres que tenim de prevenció de tragèdies, també tenim uns bons equips que fan
dels plans de seguretat de les empreses i institucions, que aquesta ciutat tingui una
protecció civil com cal. Evidentment, sempre es pot millorar i evidentment és un
tema de caire no només punitiu, sinó també pedagògic.
Per tant, en aquest compromís jo crec que hem avançat molt, al final és com tot, un
pot veure el got mig buit o mig ple, però les dades al menys que les tinguin vostès,
són unes dades que, en aquest cas, són positives, malgrat que a l’enquesta de
victimització, com també deia vostè, surt que n’hi ha una important part de la
població que veu l’incivisme com un problema real i és així, això no es pot negar.
Ara, aquest govern ha estat treballant, té moltes persones treballant en l’Oficina pel
Civisme, des de tècnics, a especialistes en tractament de comunitats, que han
visitat moltíssimes comunitats i han treballat més de 16.000 incidències l’any
passat.
Essent les 12.54 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates.
Per tant, des d’aquest punt de vista, jo volia que vostès coneguessin aquestes
dades i dir-los que la seguretat és qüestió de tots, de tots, i aquí sí que apel·lo a la
seva, diria, manera d’entendre també les relacions ciutadanes com les entenem
nosaltres, perquè no és només el Govern de la ciutat el que programa i preveu la
seguretat a la ciutat, aquest fenomen.
Ho deixaria aquí, si tenen preguntes més concretes, encantat de...

SRA. ALCALDESSA
No animi a fer més preguntes, perquè no ens donarà temps a fer la resposta. Bé, en
tot cas, m’havia demanat el Sr. García Mompel la paraula, però..., a no ser que hi
hagi algun tema molt puntual, sí que m’agradaria donar resposta una mica a les
intervencions que s’han realitzat aquest matí.
És evident que cada formació política... Bé, 30 minuts...puc parlar? Sí, sí, 30
minuts...Con permiso, vale. Molt bé. Sí el Sr. García Mompel és Govern, que jo
sàpiga no ha marxat. Sí, ara tenim un bloc de 30 minuts i després donarem pas a
10 minuts per a cada grup polític, tal i com s’havia...val, val, sí, sí, tenim el bloc de
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30 minuts, no sé quant queda, però en tot cas, espero que no em falti per poder
contestar.
Bé, en tot cas, si em permeten contestaré i començaré per una obvietat i és que
cada formació política que ha tingut la possibilitat d’avui fer la seva exposició, doncs
té una visió diferent i té el seu propi model que, evidentment, no és el nostre,
nosaltres tenim el nostre model, que en molts punts sí que tenen, doncs punts de
trobada amb moltes de les coses que s’han comentat, però també és evident que hi
ha pocs punts de trobada amb algunes formacions polítiques i això és una
constatació.
M’agradaria anar contestant, no sé si em donarà temps, però ho intentaré, alguns
dels temes que considero més importants dels que s’han comentat. Començaré pel
Sr. Christian Giménez, i amb permís dels companys de Govern, parlant d’un
concepte, o sigui, jo no considero que els barris del nord estiguin subsidiats per
ningú, aquesta és una ciutat, punt, ni una ciutat a dos velocitats, ni una ciutat a tres
velocitats, ni una ciutat del nord i una ciutat del sud, aquesta és una ciutat única i és
evident que a cadascun dels territoris es produeixen diferents coses i tenen
problemàtiques diferents, que evidentment les hem de reconèixer i les hem
d’abordar.
Per nosaltres el Districte Econòmic és una part de la ciutat i és una part generadora
del que considerem que és la nostra essència, el nostre model, volem redistribuir la
riquesa, però perquè es redistribueixi la riquesa volem que es generi. I nosaltres no
tenim cap problema amb les empreses privades, jo no parlo com alguns dels que
han parlat, d’empreses especuladores, considero que els empresaris són persones
serioses i, evidentment, com en tots els col·lectius, doncs segurament deu haver-hi
de tot.
Per tant, primera qüestió, aquesta és una ciutat única, el Sr. Christian comentava i
estava preocupat i jo l’entenc, perquè és una preocupació que compartim, jo crec
que molts dels grups polítics que avui estem en aquesta sala, d’alguns serveis com
a conseqüència també de la crisi econòmica, però són serveis molts d’ells que no
depenen exclusivament de l’Ajuntament, ja ens agradaria, algú ho ha dit, que
depenen de la Generalitat de Catalunya en bona part i que, per tant, estem a l’albor
també que els pressupostos de la Generalitat de Catalunya recullin les prioritats que
els ciutadans i ciutadanes de Catalunya tenen, entre elles, aquestes problemàtiques
a les que vostè ens feia referència.
Però també vull aprofitar, perquè aquí tothom parla com si no tingués cap problema,
com si no tingués cap responsabilitat fora d’aquestes parets, i vull recordar que ahir
es va produir, ahir o abans d’ahir, una votació al Parlament de Catalunya i es va
aprovar un pressupost gràcies a la seva formació i, per desgràcia, no van votar
moltes de les esmenes que molts grups de l’oposició havien presentat, que feien,
precisament, referència a temes importants per aquesta ciutat i després ho
comentaré.

…/…

65

Més qüestions, el tema del turisme de negocis, perquè sembla que sigui ara el mal
de, en fi, d’aquesta societat. És evident que Barcelona té un problema, té un
problema amb el turisme, un problema reconegut per l’Ajuntament i que ja ha pres
algunes mesures. I també és veritat que nosaltres, que no som Barcelona i que no
tenim, ni molt menys, la problemàtica del turisme que té Barcelona, aquesta no és
una ciutat turística des d’un punt de vista clàssic, sinó que aquesta és una ciutat
turística quan fem referència als aspectes firals i als aspectes del turisme de
negocis, per l’activitat que Fira de Barcelona genera a la nostra ciutat, i no oblidem
que Fira de Barcelona està generant un impacte econòmic de 2.400 milions d’euros
en aquest país i que una part d’aquest impacte econòmic es queda aquí a la ciutat.
I, per tant, el turisme per a nosaltres és un tema que ha generat riquesa, que està
generant ocupació i que ara jo li puc reconèixer que després de tot el procés de
regulació legal i del que ha passat amb la crisi, també el tema de les condicions, no
només volem que la gent pugui accedir a un lloc de treball, també ens preocupa en
quines condicions, quines són les condicions de treball que tenen aquestes
persones. I per això, estem treballant i ho vaig anunciar fa un parell de mesos, i
continuem treballant amb el sector hoteler de la nostra ciutat, per veure que les
persones contractades a la nostra ciutat, en aquest sector, tinguin les condicions
que evidentment han de tenir.
I no, Sr. Christian, i amb tot el carinyo, això no passa a tot arreu, ja sé que per vostè
això és una obvietat, però som l’únic ajuntament que jo conegui, que està treballant
amb el sector turístic de la seva ciutat, per veure que les condicions dels
treballadors i treballadores siguin les condicions que marca el conveni. Per tant, no
és una obvietat, a vostès els hi pot semblar que és normal i possiblement si fos
normal estaria fet, no a nivell local, sinó a nivell d’altres administracions, que és el
que s’hauria de produir, no marcar nosaltres la diferència, sinó que hi haguessin
unes lleis i unes normes que marquessin clarament la impossibilitat que molts
treballadors i treballadores estiguin cobrant per sota del salari que està regulat. I,
per tant, per a nosaltres la col·laboració públic-privada és una col·laboració que
forma part de la nostra acció, que ens ha donat bons resultats, bons crèdits i, per
tant, volem continuar en aquesta direcció.
Mirin, el tema de l’editorial Planeta que ha sortit per part d’alguns grups, editorial
Planeta vull recordar la meva intervenció inicial on deia que era necessari millorar la
formació dels nostres ciutadans i ciutadanes, i a partir de l’any que ve, quan Planeta
estigui ja oberta a partir del mes de setembre, oferirà cada any més de 300 beques
gratuïtes pels ciutadans i ciutadanes de l'Hospitalet, que podran millorar la seva
formació gràcies a què aquesta gran editorial està ubicada a la nostra ciutat.

Essent les 13.03 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.

El Sr. Monrós feia algunes propostes, és evident que insistia en el tema de les dos
velocitats, amb el que no puc estar d’acord, jo sóc veïna de la Torrassa, de tota la
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vida, visc a la Torrassa i jo em sento ofesa quan sento com es parla del barri de la
Torrassa, del barri de Collblanc, i d’altres barris de la ciutat. Vostè feia una proposta
i és cert que hi ha molts aspectes que poden influir en la sensació de seguretat, que
poden influir en la valoració que els ciutadans i ciutadanes tenen sobre l’espai
públic, és cert, no estem satisfets, el Govern no està satisfet, és molt conscient que
els actes incívics existeixen, amb un percentatge molt per sobre del que ens
agradaria, és evident, i vostè feia una proposta de fer alguna campanya permanent
de civisme, jo crec que això es pot estudiar i es pot plantejar, no tinc cap
inconvenient en fer-ho.
Ara, també li dic que jo crec que hem fet moltes campanyes en aquesta ciutat i hem
de passar ja a una fase que va una mica més enllà que simplement la campanya, jo
crec que hem d’anar per la via de la sanció, de ser més contundents amb les
accions incíviques. I, en aquest sentit, una de les qüestions que estem treballant és
el que genera les problemàtiques que generen els animals de companyia a la
nostra ciutat, que és un clamor en tots els barris i, en fi, i en tots els veïns i veïnes,
la molèstia que això genera i que ens genera a tots, per tant, treballarem en
aquesta direcció.
Dir-li, no sé si el Sr. Mompel ho ha comentat, però la policia de proximitat ja existeix
i està dotada, possiblement, com tot, ens agradaria que aquesta policia de
proximitat formada per 50 agents, doncs estigués millor dotada, però en aquests
moments ja existeix. Simplement per a la seva informació.
I després, comentava el Sr. Monrós alguns aspectes d’algunes mocions, jo sé que
quan algun grup presenta una moció i aquesta s’aprova i, per tant, s’ha de fer la
feina, doncs segurament per qui ha proposat aquesta iniciativa, doncs el temps
passa poc a poc, però pel govern passa molt ràpid i les coses no es poden fer en un
pim, pam, pum, normalment hi ha qüestions que triguen temps, si les volem fer
seriosament i, per tant, no pateixi que anirem realitzant tot allò al que ens hem
compromès i que hem votat en aquest Ple.
En el tema dels consells de districte, estem plenament oberts a modificar allò que
es convingui. Recordo una cosa i és que tot el tema de Consell de Ciutat i Consell
de Districte va ser consensuat entre tots els grups del Consistori en l’anterior
mandat, en aquests moments, evidentment, doncs podem valorar que els consells
de districte han de canviar, han de millorar, estem oberts a propostes, i jo crec que
valdria la pena que, amb tota la tranquil·litat del món, es pugui fer una valoració de
cóm estan funcionant i quines coses podríem millorar.
Passo al Sr. Toni García d’Esquerra Republicana, és evident que hi ha coses, vostè
ha marcat com cinc punts del seu model de ciutat, segurament hi ha alguns que
podem coincidir més, hi ha d’altres que no coincidim gens ni mica, i d’altres potser
hi ha punts de trobada. Però la veritat és que m’ho ha posat bastant fàcil, perquè ha
fet unes propostes molt clares i en les que, en tot cas, doncs ara li comentaré què
és el que pensem.
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Hem parlat del tema del comerç i el tema del comerç és un tema que, evidentment,
ens preocupa i que hem de fer, com sigui, doncs que en aquesta ciutat el petit i
mitjà comerç, els comerços tradicionals, doncs puguin canviar aquesta sensació
que vostè em sembla que deia, que estan una mica abandonats. No és cert, no és
cert ni molt menys, però estem disposats a treballar plegats, com sempre hem fet
amb els paradistes dels mercats municipals. També li recordo Sr. García que vostès
quan governaven a Barcelona, aquest model mixt de Mercadona o mercat en
superfície, va ser el Sr. Portabella qui el va impulsar i, per tant, ho dic més que res
perquè és un model que possiblement, com tots els models, en un moment
determinat pot ser, doncs fantàstic i en d’altres moments potser no és el millor. En
tot cas, vostè ha fet una proposta de fer un pacte local pel comerç de a ciutat, em
sembla que ho podem intentar i que estem disposats a treballar en aquesta
direcció.
Ha parlat també dels pisos turístics i jo vull deixar molt clar que en aquesta ciutat no
hi ha, evidentment, ni la pressió, ni la situació que poden patir determinats barris de
la ciutat de Barcelona. en aquests moments tenim, doncs no sé si arriben a 300
pisos turístics a la nostra ciutat legalitzats i, evidentment, el fet que Barcelona hagi
anunciat aquesta moratòria de pisos turístics, fa que possiblement algú miri cap a
l'Hospitalet. I és en aquest sentit que crec que és bo plantejar-se de debò fer una
moratòria, fer una planificació, posar les condicions en què la ciutat de l'Hospitalet
vol regular aquests tipus d’activitat, sincerament, tot és possible, però crec que s’ha
d’ordenar i que el que hem d’evitar, de totes totes, és que els veïns i veïnes de tota
la vida que viuen al seu barri, se sentin pressionats o expulsats com passa al barri
de Sant Antoni o a d’altres barris de la ciutat de Barcelona.

Essent les 13.15 hores, abandona la sessió el Sr. Christian Giménez Márquez,
regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu.

En tot cas, en el tema de Can Rigalt, vostè ha fet una proposta que evidentment no
li puc acceptar en el 100%, sí en el tema del PDU de la Gran Via, de Cal Trabal,
vostè feia una proposta de paralitzar el projecte, aquest projecte ja està en marxa,
està aprovat i en aquests moments estem tirant endavant els projectes
d’urbanització que són necessaris per tirar endavant el PDU. Ara bé, ho he dit a la
meva primera intervenció, estem disposats, com no pot ser d’una altra manera i a
més ja ho havíem anunciat, a encetar un procés participatiu per definir clarament
com volem aquestes 30 hectàrees, què volem que dins d’aquestes masies,
respectant, evidentment, el que ja s’ha acordat dins del PDU, podem realitzar i, per
tant, vostè ha fet una proposta que és, escolti’m, vostès desenvolupin les altres
zones i el parc que, en fi, que el compri algú.
No sé si vostè sap el que costa adquirir aquestes 30 hectàrees, no sé si sap el que
costa fer el soterrament de les línies elèctriques, no sé si sap el que costa
reformular les masies, però en tot cas, segur que vostè des de la Generalitat de
Catalunya, vostè o el seu grup, des de la Generalitat de Catalunya no vindrà amb
100 milions d’euros per a l’Ajuntament de l'Hospitalet, perquè automàticament
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puguem expropiar o sí, si és que sí, ens ho podem replantejar. Però en tot cas vull
que quedi molt clar que no trepitgem cap metre quadrat de zona verda, que no
trepitgem cap metre quadrat de zona que estigui en aquests moments com a verd i,
per tant, tot aquest projecte serà un projecte que respectarà al màxim els temes
mediambientals i els temes de mobilitat que alguns de vostès també han comentat.
Respecte del tema de patrimoni arquitectònic, evidentment ja serien moltes les
coses que podríem comentar, però deia el senyor..., està bé que per fi, després de
molts anys de deute de la Generalitat de Catalunya vers l’Ajuntament de l'Hospitalet
i vers els altres municipis, hagin pagat, aquest tàndem Junqueras-Puigdemont ha
estat efectiu des d’aquest punt de vista, encara que això ens ha provocat també per
altra banda aquesta situació de superàvit, que esperem puguem arreglar.
Per tant, concretant, acceptem el pacte pel petit comerç, acceptaríem o d’alguna
forma aquesta proposta de moratòria, que per altra banda, des de l’àrea de EPUS,
ja s’estava treballant, i sí que li convido a què la consulta que farem als ciutadans i
ciutadanes, sobre la definició del parc de Cal Trabal, el seu grup i les persones que
vostè convingui, puguin també participar en aquesta qüestió.
Respecte a fer un pla extraordinari de neteja, crec que molt aviat, per part de l’àrea
d’EPUS, presentarà o presentaran, encara no l’hem vist, el projecte o l’estudi que
es va encarregar per part del Ple, quant a la municipalització i, per tant, és en
aquest sentit que li volia contestar.
Respecte al Sr. Martín Hermosín, a veure, vull centrar-me, perquè tota la part de
seguretat, doncs ha estat més contestada pel Sr. Mompel, però sí que em volia
centrar una mica en els blocs Florida, perquè no sé si no m’ha sentit o no m’ha
entès o, en fi, o he estat molt breu en la meva primera exposició, però benvinguts
tots els grups polítics a preocupar-se per un tema que portem temps treballant. És
cert que blocs Florida és una zona de la nostra ciutat que necessita d’una acció,
doncs contundent i que, a més a més, no és només necessari que estiguem tots
alineats com a municipi, sinó que també siguem capaços d’alinear d’altres
institucions que també han d’intervenir en aquestes diverses polítiques que s’han
d’impulsar a blocs Florida.
Estem en aquests moments en una fase de definició de tot el que seria el pla, és un
pla que volem que sigui ambiciós, perquè entenem que aquesta és una tònica que
ens possibilitaria modificar i millorar molt les condicions de vida dels ciutadans. Crec
que també val la pena posar una reflexió sobre la taula i és que seria bo que en
aquests moments la Llei de Barris, l’antiga Llei de Barris o una llei similar, es
pogués tirar endavant per part de la Generalitat de Catalunya o per part del Govern
d’Espanya, per impulsar, doncs precisament zones i barris de les nostres ciutats i
pobles que tenen una problemàtica complexa i que hem de trobar una solució
complexa.
Ens feia una pregunta el Sr. Martín Hermosín i diu: “y porqué anuncian proyectos”,
hombre, es que la ciudad no va a parar, es que si nos quedamos en que
presentamos un proyecto y aquellos que lo tienen que llevar a cabo no lo hacen y
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paralizamos toda lo que es una ciudad, pues llevaríamos sin trabajar desde hace
muchos años. Las líneas del tren, pues evidentemente, alguien ha hecho
referencia, a ver, nosotros hicimos una primera fase de transformación de la Gran
Vía, íbamos a hacer una segunda fase desde plaza Europa hasta el río Llobregat,
esto no es posible porque el Estado, en este caso el Gobierno no impulsa el
proyecto de soterramiento, y decidimos hace ya un tiempo que no podíamos
esperar y que no podíamos dejar a la ciudad de l’Hospitalet sin poder desarrollar
una parte tan importante para el futuro de la ciudad, en un sector como es el
biomédico, y por eso hemos impulsado esta segunda transformación. La ciudad no
va a paralizarse y el Ayuntamiento tampoco, porque haya incumplimientos de
alguna administración o por parte de quien sea, y vamos a seguir trabajando y
tirando adelante.
La Sra. Ana González hablaba, comentaba con cierta insistencia el tema de la
pobreza, el tema de la exclusión, el tema de ciudad dormitorio, mire, a ver, jo amb
carinyo Sra. González, lliçons de polítiques socials poques, perquè si hi ha alguna
cosa en l’ADN del partit que està en el govern en aquests moments, doncs
precisament és l’atenció a les persones. I haig de dir que a diferència d’altres
alcaldes o d’altres municipis, en el que jo he tingut la sort o la desgracia que vaig
entrar com Alcaldessa el primer any de crisi, per tant, portem des de l’any 2008 amb
una crisi molt llarga i molt dura, i que en aquesta ciutat, malgrat aquesta situació tan
llarga i tan dura i malgrat que d’altres administracions que havien de contribuir a
millorar les seves dotacions al ritme que la ciutadania necessitava i no ho han fet,
perquè vostè ho sap que d’altres administracions no han incrementat els seus
pressupostos al ritme que els ciutadans necessitaven, aquesta ciutat des de l’any
2008 a l’any 2016, en vuit anys, ha fet un increment del 61% del pressupost de
polítiques socials.
Essent les 13.23 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Christian Giménez Márquez,
regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu

Un increment molt gran, un increment per donar el que els ciutadans i ciutadanes
necessitaven i per això hem destinat molts recursos a ajudar a les famílies, a
impedir desnonaments, el Sr. Castro sap que en l’últim any hem aturat més de 300
desnonaments en aquesta ciutat i nosaltres no hem sortit en cap foto, ni a cap
twitter, s’ha fet i s’ha treballat perquè això no passi. I és evident que hi ha moltes,
que són moltes les polítiques que en aquesta ciutat es fan per ajudar als ciutadans i
ciutadanes que estan a l’atur, ciutadans i ciutadanes que ho estan passant molt
malament, persones amb discapacitat, abans ho deia, i persones que sempre
tindran al costat a l’Ajuntament de l'Hospitalet per donar-los-hi els mínims de
dignitat que una família o una persona necessita.
Abans, en fi, feia referència que, miri, això que li han explicat no és veritat, o sigui,
que a partir del mes de juny de l’any passat el pressupost de política social estava
exhaurit, això no és cert Sra. Ana González, no dic que vostè vulgui mentir, però
segurament no té la informació..., jo no dic que vostè vulgui mentir, sinó el que crec
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és que no té la informació correcta i adequada. Per tant, abans de fer, senyalar
d’una forma tan gratuïta, doncs el que vostè diu, home, jo crec que val la pena que
puguem, a través dels serveis de polítiques socials, doncs entendre que tot això no
és veritat.
I, per acabar, no sé si em queda...un minutito, vale, doncs volia, perquè hi ha moltes
coses que segurament no dóna temps a contestar amb aquest temps, però també
els hi dic que per moltes de les persones que ens estan escoltant, sentin a alguns
grups, és per sortir corrents, ai! al Sr. García no li he dit res, perdoni però com és
l’últim m’he quedat fins a...bé, en tot cas, tindré...no, no, no pierdo los papeles, no
se preocupe que yo no pierdo los papeles. Mire, dejaré, en todo caso, lo que iba a
decir para el siguiente turno, para decirle algunas cosas. Mire, Sr. García, usted
lecciones de ser una persona que defiende los intereses de esta ciudad, poquitas,
porque anteayer tuvieron una oportunidad de oro para que en el Parlament de
Catalunya se pudieran aprobar algunas mociones…, no, lo dejamos para la
siguiente.

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

A ver, Sr. García, si a usted no le gusta lo que estamos diciendo, es su problema,
las reglas de juego de este Pleno se han pactado entre los grupos municipales ¿no
se han pactado entre los grupos municipales? ¿Ah no? Bueno, pues entonces
tengo muy mala información, bueno, pues si la propuesta de funcionamiento de
este Pleno no está consensuada con los grupos municipales en la reunión que
tuvimos de Junta de Portavoces, en la que se habló de este tema, no sé lo que
hicimos señor…

Parla el Sr. García Valle sense micròfon.

Sí, sí, pero ahora estoy ejerciendo de Presidenta del Pleno. Sr. Rafa Jiménez, Sra.
Santón, Sr. Christian.

Essent les 13.26 hores, abandonen la sessió el Sr. José Castro Borrallo i el Sr.
Manuel Brinquis Pérez, regidors del grup polític municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya i el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor no adscrit. Així mateix,
s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del grup polític
municipal del Partit Popular.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, si a la primera part del nostre discurs ens hem fixat en els reptes de futur i en la
crítica a la forma de fer política i administrar aquest Ajuntament, per part del PSC.
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Ara, a la segona intervenció de la qual disposem, volem aprofitar per proposar com
podrien ser les coses si s’apliqués una visió i un compromís polític i ideològic
completament diferent, a les polítiques públiques de la nostra ciutat.

Essent les 13.27 hores, abandonen la sessió el Sr. Antoni García i Acero, regidor
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i la Sra. Rocío
Ramírez Pérez, regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de
Catalunya.

Parlarem per tant de remunicipalització de serveis públics, de fomentar una xarxa
local d’economia social i solidària, de les clàusules socials a la contractació pública,
de la recuperació dels espais abandonats per a les comunitats i els barris, de
l’aposta per una ciutat més verda i respectuosa amb el mediambient, per la
participació com a eina de transformació real i, per l’últim, d’un tema que per a
vostès, segons les seves pròpies paraules, “mai està exempt de problemes”,
literalment, i que per a nosaltres forma part del nostre patrimoni i riquesa, com a
ciutat, la gran diversitat cultural i heterogeneïtat de les veïnes de l’Hospitalet.
Per començar, el nostre model de ciutat passa sí o sí, per retornar al control
municipal i popular, sense cap dubte, tots els serveis públics fins ara a mans
d’empreses privades, la remunicipalització, especialment aquells serveis d’atenció
directa a la ciutadania i a la gent. ¿Per què defensem amb tanta fermesa que
aquest serveis es gestionin directament amb personal propi de l’Ajuntament? Doncs
per diverses raons:
Essent les 13.29 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni García i Acero, regidor
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. Així mateix,
abandona la sessió la Sra. Ana González Montes, regidora del grup polític
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa.
Perquè només així es pot controlar d’una manera efectiva que aquests serveis es
prestin amb la qualitat necessària.
Perquè garanteix les condicions laborals del personal que ofereix un servei públic.
És una aberració, per nosaltres, que personal subrogat, que hauria d’estar protegit
pel paraigües de l’administració, com a prestador de servei públics, es trobi amb les
dinàmiques i ardits legals de l’empresa privada, per a la qual la recerca de beneficis
sempre és una prioritat.
Per una qüestió de responsabilitat estratègica. Els recursos, equipaments i l’espai
públic, pertanyen a tota la gent que viu a l’Hospitalet. L’Ajuntament com a institució
més propera, ha de vetllar perquè cap empresa pugui aprofitar un bé comú pel seu
benefici. És una qüestió d’integritat, però també de supervivència. Sense control
popular, no hi ha opció de garantir preus justos, atenció curosa a les persones, etc.
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Tot i que la nostra postura sempre serà que tot allò que es pugui assumir des de
l’administració, sigui servei 100% de gestió municipal i directa. En relació amb
aquesta màxima, trobem una altra de les grans oportunitats que confiem es puguin
posar en marxa durant el que queda d’aquesta legislatura: les clàusules socials a la
contractació pública.
Aquest Ajuntament compta amb grans recursos econòmics i també amb grans
despeses. Cal aprofitar-ho, des del nostre punt de vista, per impactar realment a la
vida de la gent de l’Hospitalet, com? Des de la CUP-Poble Actiu estem
convençudes, i no som les úniques, que apostar per prioritzar a l’hora de
seleccionar contractacions a projectes que garanteixin el respecte als drets laborals,
que apostin pels projectes socials, per la cura del mediambient, per la escrupolositat
fiscal, per la veritable redistribució dels beneficis, per la integració laboral de
persones vulnerables, suposaria una petita gran revolució a l’economia de la ciutat.
Davant l’acumulació de contractes de les grans empreses del IBEX-35 i les
multinacionals, el nostre model és apostar per una economia de proximitat, lligada
al territori.

Essent les 13.31 hores, abandonen la sessió el Sr. José M. García Mompel, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, el Sr. Jordi
Monrós Ibáñez, regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió i el Sr.
Jesús Amadeo Martín González, regidor del grup polític municipal de Ciutadans.
Aquest serveis públics poden ser reforçats des de fora de l’Ajuntament, també amb
la complicitat de projectes, cooperatives i entitats, adreçades a l’economia social i
solidària. A la nostra ciutat tenim una incipient xarxa d’aquests col·lectius i entitats
que a més d’enfrontar-se a la complicada tasca de generar models d’economia,
nous models d’economia, des d’altres paràmetres, estan assumint tasques de
generació de xarxes i espais de trobada que l’Ajuntament, al nostre entendre,
hauria de fomentar, potenciar i/o acompanyar. No pas per agafar-hi tot el
protagonisme, sinó per posar al seu servei totes les eines i els recursos al seu
abast. Per què és tan important l’impuls d’aquesta nova xarxa d’economia local?
Perquè aquí sí que hi podem veure una redistribució real de la riquesa i dels
beneficis, entre les pròpies protagonistes, les veïnes de l'Hospitalet. Aquí sí que es
compleix allò de l’efecte multiplicador.
Essent les 13.32, s’incorpora a la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez, regidora del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així mateix,
abandona la sessió la Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític
municipal del Partit Popular.
Fa unes setmanes es va presentar l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, amb el
suport decidit del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i ens agradaria que, tenint
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en comptet que l’Ajuntament, finalment, ha demanat formar part de la Xarxa de
Municipis per la economia social i solidària, pogués donar les passes necessàries
per comptar el proper any 2018, amb un ateneu cooperatiu al municipi, aprofitant, a
més a més, el finançament autonòmic que existeix actualment per aquest tipus de
projectes. Es podria generar a la ciutat, un veritable espai de creixement compartit,
de desenvolupament econòmic local i sostenible, un espai de trobada de veïnes i
entitats amb tot tipus d’inquietuds socials. Un viver de projectes econòmics amb
molt de valor afegit.
Essent les 13.33 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Monrós Ibáñez, regidor
del grup polític municipal de Convergència i Unió.

I és que comptar amb espais de trobada, no només per a iniciatives concretes,
també per a compartir l’oci, converses i la vida, és una veritable urgència a la nostra
ciutat. Cada cop més, la gent es troba amb menys espais compartits i per compartir,
per tant, cada cop existeixen menys intercanvis, menys coneixement i diàleg entre
les nostres veïnes. Des de sempre, la vida al carrer, als barris de l’Hospitalet, ha
marcat el caràcter i la força dels moviments socials i veïnals de la nostra ciutat. Fruit
de la desindustrialització de la qual parlàvem a la nostra primera intervenció, a
l’Hospitalet trobem masses espais abandonats que, dins de la nostra visió política,
són oportunitats per tal de generar altres dinàmiques i intercanvis a l'Hospitalet. La
mateixa acumulació per despossessió que abans citàvem, també suposa una
pèrdua de l’ús del carrer com a espai comú.
Essent les 13.34 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Sonia Esplugas González,
regidora del grup polític municipal del Partit Popular.
Hi ha una tendència clara, no només a l’Hospitalet, també a la resta de ciutats de
Catalunya. Les ordenances del civisme són la seva expressió administrativa més
clara. És el disseny de l’ús d’un espai públic que prioritza un determinat ordre que
resulti atractiu, un cop més, per a qualsevol tipus d’inversió privada. No es dissenya
l’espai públic pensant en les necessitats de convivència, enfortiment d’una
comunitat, trobada de la gent, ni en les necessites dels infants i el jovent, per
exemple. S’adequa l’espai públic a un urbanisme forçat que desplaça a la gent cap
a l’interior, cap a l’interior de les seves cases o dels bars, de les botigues o grans
centres comercials, o fins i tot dins dels equipaments o espais habilitats i autoritzats
per a determinats usos. L’espai públic fa molts anys que no es dissenya, ni
s’urbanitza per a ser-hi, sinó per a passar-hi de llarg, per transitar-lo.
En aquesta línea, volem parlar també de la necessitat urgent d’espais oberts i verds
a l’Hospitalet. Som a la zona amb les emissions atmosfèriques nocives més
elevades, de tota Catalunya i gairebé de tot l’Estat. La ciutat ha viscut
desconnectada del seu ecosistema natural, que és el delta del Llobregat. Com a
defensa del PDU-Granvia per part de l’equip de Govern, hem sentit a l’Alcaldessa
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dir que, “ara, finalment, gràcies a aquest pla director, la gent de l’Hospitalet gaudirà
del riu Llobregat”. Bé, vostès han governat durant 39 anys seguits aquest
Ajuntament i ara volen condicionar el gaudi de totes nosaltres, de totes les veïnes
de la ciutat, del seu riu, del nostre riu, condicionant-lo al seu macroprojecte
urbanístic estrella. Mai no els hi ha interessat el riu Llobregat, perquè mai han sabut
com treure-li cap tipus de profit.
Essent les 13.35 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. José M. García Mompel,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i la Sra.
Ana González Montes, regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates. Així mateix, abandona la sessió la Sra.
Juliana Carballeira Pascual regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates.

Nosaltres volem una ciutat més respectuosa amb el medi ambient, que reconnecti
amb la natura que l’envolta i també amb els seus recursos. Volem tenir un paper
actiu al Parc Agrari del Llobregat, volem un pla d’arbrat ambiciós i real. No volem
cap construcció més, allà on es pugui obrir un espai verd. La nostra ciutat no
necessita ni un sol bloc més, ni un de sol, ni a Bellvitge, ni a enlloc.
Per últim, si aconseguim alliberar espais per a la gent, si es fa realitat l’aposta per
l’economia social i solidària, si es donen oportunitats i feina a través de la
contractació pública èticament responsable, llavors és possible que la participació
institucional de les nostres veïnes deixi de ser un desig o una simple paraula buida
de contingut, un procés de validació de decisions preses prèviament per l’equip de
Govern i/o les seves veïnes convençudes i entitats satèl·lits. Creiem que no cal
recordar la suspensió de diversos consells de districte el passat més de desembre i
d’altres processos participatius, per la manca de quòrum. No es tracta de continuar
obrint espais de deliberació i concertació, entre les mateixes persones de sempre,
membres i representants d’entitats clàssiques, veïnes convençudes d’exercir el seu
dret a dir-hi la seva, arribant, en el millor dels casos, a poder negociar sobre el seu
interès particular.

Es tracta de fomentar la transformació real de la institució, de les persones i de les
seves condicions materials, però també dels processos de presa de decisions
col·lectives. Aquest és un tema molt complex, però com també ho són els nostres
sistemes educatiu i sanitari, per als quals sempre demandem més professionals
qualificats i més recursos econòmics i materials. Doncs això mateix necessita la
participació institucional per tal d’esdevenir transformadora, professionals qualificats
i recursos econòmics i materials. Mentre la participació institucional la continuïn
gestionant els polítics de carrera, els juristes o els coordinadors de districte, sense
cap tipus de preparació específica per fer-ho, la seguirem vivint com una escola
gestionada per administradors de finques o un hospital ple de mecànics de cotxes.
La gent participa quan entén que allò que fa té un sentit, quan se l’acompanya
durant el procés, quan no és un convidat de pedra per emplenar graelles
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d’indicadors quantitatius i quan les seves necessitats es posen al centre del tauler i
no a la lletra petita.
Essent les 13.37 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor
no adscrit.

Aquesta participació, només serà realment transformadora quan sigui inclusiva.
Quan s’aconsegueixi la inclusió de la diversitat d’adscripcions culturals i realitats
socioeconòmiques que conviuen a l’Hospitalet. Perquè tal i com hem dit abans,
l’arribada de nous veïns a la ciutat, amb recursos, professionals...bé, ja està.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí Alcaldessa. En primer lloc, Alcaldessa en cap moment he volgut que se sentís
ofès ningú de cap barri, no menystinc a cap barri, hi ha molta gent de molts barris
dels que he anomenat en el seu moment, que estan molt orgullosos dels seus
barris, com jo del meu, del que no estan orgullosos és de com en alguns moments
estan els seus barris o es desenvolupen certes circumstàncies dels seus barris, que
és molt diferent voler malmetre al nom d’un barri i si la he ofès, li demano disculpes,
perquè evidentment mai serà la meva intenció fer-ho d’aquesta manera. Tinc molt
respecte per tots els barris de la ciutat i la grandesa de l'Hospitalet precisament
resideix en els seus barris diversos.
Essent les 13.38 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. José Castro Borrallo, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així mateix
abandona la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutierrez, regidor del grup polític municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya.
Per mi el debat de l’estat de la ciutat, vull dir, no és fer una referència històrica a tot
el que hem fet de la nostra ciutat, perquè això ja ho podem fer cada dos per tres, el
que jo crec és que hem de fer un debat de l’estat de la ciutat d’ara en endavant. La
història del món està en moviment, cada vegada va més ràpid i, per tant, el que
nosaltres hem volgut dir en la part primera i també volem dir ara, és que intentem
posar sobre la taula propostes i solucions, és el que dèiem, no? i ho remarcaré
moltes vegades, intentem fer una oposició responsable i una oposició constructiva i
intentar que aquesta oposició sigui propositiva també.
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I, per això, creiem que quan parlàvem d’aquestes dues diferències, aquesta
velocitat, aquestes dues velocitats de la ciutat, és que a mi, ara faré, explicaré un
conte. Si vull anar als hotels a fer la ruta del quinto-tapa, aquelles zones que han fet
noves, que són maques, que les podem anar a fer els d’Hospitalet i les vénen a fer
gent que no són de l'Hospitalet i que veuen aquelles zones maques, però que
després els que som ciutadans de l'Hospitalet, dels diferents barris, quan tornem als
nostres barris volem veure també lluir els nostres barris, això és important. És a dir,
quan parlem de la ciutat de dues velocitats és que..., evidentment tot allò que és
nou, és més maco, llueix, es pot fer millor. Però no hem d’oblidar que el nostre
tresor és allò que ja tenim de sempre, aquella ciutat que segurament el Partit
Socialista es va trobar fa 40 anys quan va començar a governar, se la va trobar i la
hem anat fent avançar entre tots. Doncs, aquesta història de fa 40 anys, la hem de
recordar que aquests barris continuen estant en peus i han d’estar millor i hem
d’intentar, entre tots, procurar que estiguin millors.
Essent les 13.40 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Manuel Brinquis Pérez, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

I com he dit moltes vegades també, que ningú... quan expressem com tenim la
ciutat, que ningú es cregui que els culpables són els que governen exclusivament,
els culpables de l’incivisme i tal, són els ciutadans de l'Hospitalet que són incívics,
els que embruten, els que fan coses que provoquen aquestes situacions. El que
nosaltres hem de fer, com a polítics, com a persones que estem aquí amb una
responsabilitat exercint un càrrec públic, i que intentem, al menys des del Partit
Demòcrata és el que intentem sempre, millorar aquesta ciutat, és ajudar a resoldre
els problemes i encara que creiem, com deia el Sr. Mompel, que la situacions de
seguretat poden millorar, no hem de quedar mai satisfets dels que tenim, en el
moment que tenim un resultat, que encara que sigui positiu, si dins d’aquest resultat
hi ha alguna cosa negativa, hem de continuar treballant per millorar-ho. Hem de
continuar millorant perquè l’atur de la ciutat baixi, hem de continuar millorant perquè
la neteja de l'Hospitalet funcioni millor, hem de continuar, entre tots, entre els
ciutadans, entre l’Ajuntament de l'Hospitalet, entre els pactes que puguem fer amb
la Generalitat, amb l’Estat espanyol o amb aquells que convingui fer-ho per millorar.
És el que deia abans, una oposició constructiva i propositiva per fer les coses.
I per això nosaltres creiem i podem posar l’accent també en el PDU Gran Via,
perquè precisament quan parlem de millorar la ciutat és amb allò que tenim i amb
allò que podem fer nou per fer-la millor. I des del Partit Demòcrata som molt
responsables en què tot allò que creiem que pot impulsar tenir una ciutat millor,
estem amb la obligació d’estudiar-ho, de treballar-ho i fer-ho possible. Evidentment,
tots els plans que s’impulsen per part d’algú, tenen millores o tenen pitjores, jo
sempre ho dic, el meu model de ciutat no és el que ha projectat el Partit Socialista
en 40 anys o el meu model de país no és el que han projectat els diferents governs
de la Generalitat en aquests anys també, però és evident que dir que les coses no
s’han fet bé en tots els aspectes, seria una perogrullada important. I posant l’accent
en el PDU Gran Via, què creiem que és per millorar aquesta ciutat que tenim, doncs
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perquè és una gran oportunitat per a la ciutat de l'Hospitalet, perquè completa el
soterrament de la cobertura de la Gran Via, perquè permetrà que l'Hospitalet tingui
un nou parc de més de 30 hectàrees, un espai públic que no ha tingut mai, un nou
pulmó verd, un oasis dins la ciutat, i perquè després d’haver recollit les diferents
sensibilitats ciutadanes, ens permet donar respostes de necessitats de la ciutat, un
cobriment de la Gran Via, apropar-nos al riu, un nou espai verd d’oci, tot conservant
la nostra història, els orígens dels nostres conreus. Un pla tenint en compte els
valors mediambientals presents i futurs i un pla que significa un nou impuls
econòmic i creació de nous llocs de treball.
Essent les 13.43 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Husillos Gutierrez,
regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Perquè és això el que volem també, una ciutat que guanyi en riquesa, que guanyi
riquesa la ciutat i que es pugui aprofitar la ciutadania de l'Hospitalet. Segurament tot
això comporta fer coses que no s’han fet mai i evidentment aquests plans, com deia
molt al principi de la meva intervenció, en l’anterior part, s’han de fer bé. I en això
nosaltres estarem al costat, al costat de qui sempre vulgui treballar en bé de la
ciutat. Torno a repetir, el gran tresor de la ciutat no són les coses que farem noves,
sinó que el gran tresor de la ciutat som els 260.000 habitants que conformen
aquesta ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, per part d’Esquerra Republicana.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies Alcaldessa. Bé, no hi ha dubte que entre el seu partit i el nostre hi
ha diferències com vostè manifestava i tenim diferents tipus de projectes de ciutat,
tot i que esperava que en la intervenció que ha fet el Sr. Belver, ficant a l’ollam,
doncs la tasca i l’herència de Ramon Frontera, alcalde d’Esquerra Republicana, i la
Justa Goicoechea, la primera regidora d’Esquerra Republicana en aquest
Consistori, doncs pensava que si s’anaven a apuntar a la necessitat de
desenvolupar l’objectiu que era assolir la república catalana.
Però bé, en la seva intervenció sobre model, sobre la seva intervenció Alcaldessa,
quan nosaltres parlem de model econòmic, estem d’acord que la Gran Via, que la
plaça Europa és un sector important a nivell econòmic de la ciutat, però també és
important a nivell estratègic de país, és a dir, una de les zones més importants
estratègiques a nivell del nostre país, a nivell de Catalunya. Però creiem que
aquesta ciutat no únicament pot basar el seu model econòmic en aquest àmbit, és a
dir, creiem que hi ha un model econòmic que cal apostar per la diversificació i
diversificar l’economia significa també apostar per l’economia social, pel tercer
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sector, pel cooperativisme i també pel petit comerç de la ciutat. Per tant, agraeixo
que aquesta proposta que li fèiem de poder treballar conjuntament, és a dir, fer del
comerç de la ciutat, de potenciar el petit comerç de l'Hospitalet, que és una activitat
econòmica molt important pel nostres veïns i veïnes, i que també doncs crea
ocupació, puguem desenvolupar un pacte, com s’ha desenvolupat en el pacte
d’educació o en d’altres àmbits, per tal de donar-li una empenta i consolidar-lo un
aspecte important en la nostra economia.
També ens hagués agradat, doncs que el tema de la zona industrial de la carretera
del Mig també fos una prioritat. Nosaltres creiem que la carretera del Mig és una
zona important que també té un aspecte a nivell estratègic, un dels polígons ben
situats, per tal que sigui un motor de la petita i mitjana empresa de la nostra ciutat i
creiem que aquí també cal un compromís ampli amb les diferents entitats
d’empresaris, amb les PIMES, per tal de potenciar aquest sector, no únicament
parlar a la zona industrial de la part del Districte Cultural, que nosaltres considerem
que falta molt a fer, però no els hi neguem que hi ha industria cultural, però sí que
des del nostre grup polític creiem, doncs que l’important a la zona industrial és
potenciar la petita i mitjana empresa, perquè és un lloc estratègic, que està ben
connectat amb el port, que està connectat amb l’aeroport i que necessita donar-li un
impuls.
Respecte als pisos turístics, doncs valorar positivament que estudiïn el tema de la
moratòria i que l’apliquin, estem davant una situació que, és veritat, no hi ha una
problemàtica com existeix a Barcelona ciutat, però la qüestió quan nosaltres fèiem
aquestes propostes, és prevenir les situacions que puguin aparèixer i també la
reflexió que hem d’anar en la direcció que aspectes que puguin afectar al conjunt de
l’àrea metropolitana, els hem de prendre conjuntament i jo crec que el tema dels
pisos turístics és un debat metropolità, perquè les decisions de Barcelona, que
nosaltres considerem molt positives en aquest sentit, en aquest aspecte que va fer
la moratòria, això s’acaba repercutint a les ciutats dels voltant. Per tant, agrair que
l’Ajuntament faci aquesta moratòria mentre no es faci el pla i sobretot el més
important és combatre els pisos turístics il·legals que puguin haver a nivell de la
nostra ciutat.
Essent les 13.49 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Juliana Carballeira Pascual,
regidora del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates. Així mateix, abandona la sessió el Sr. Jordi Monrós Ibáñez,
regidor del grup polític municipal de Convergència i Unió.

Sobre el tema del PDU, doncs discrepem, discrepem en aquest sentit, nosaltres ja
hem manifestat que estem d’acord amb el soterrament de la Gran Via, estem
d’acord amb el sector biomèdic, però no compartim la solució que es dóna en
l’àmbit de Cal Trabal. Vostè em deia que nosaltres participéssim en l’elaboració
d’aquest projecte, a nosaltres ens agradaria que aquesta participació fos prèvia,
que fossin els ciutadans i les ciutadanes de l'Hospitalet que en una consulta
ciutadana decidissin si els hi agrada o no els hi agrada aquest PDU i decidissin el
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futur de Cal Trabal, no volem decidir al final si volem un parc, volem l’edifici que
sigui de set o vuit plantes, si no que volem decidir tot el projecte en global. Per tant,
apel·lem a que hi hagi una consulta ciutadana, perquè es referendi aquest PDU i
perquè també volem que els ciutadans i les ciutadanes de l'Hospitalet puguin
decidir si els hi agrada la solució que vostès han definit per Cal Trabal, que a
nosaltres no ens agrada. I no ens agrada, perquè nosaltres creiem que la zona de
Cal Trabal és una zona agrícola, s’incorpori al Parc Agrari del Baix Llobregat i no
volem cap tipus d’edificació en aquesta zona i que en lloc d’aquestes edificacions
es faci un parc urbà.
Per tant, li demanem una consulta ciutadana perquè decidim si volem o no volem
aquest projecte. I és veritat que aquest grup polític esperem que ja a la república
catalana, si té responsabilitats de govern directes en l’àmbit d’urbanisme, doncs en
aquest aspecte del sector 2, a tirar enrere. Perquè no hi ha un consens en aquesta
ciutat, vostè parlava abans del consens que havia originat la Gran Via, aquí ha
hagut diferents grups de mocions de diferents partits polítics i les votacions han
anat ajustades, aquest PDU no s’ha votat en aquest Plenari en cap moment i
tampoc ha hagut un consens amb d’altres administracions, com és l’Àrea
Metropolitana o les forces que donen el suport a la Generalitat de Catalunya. Per
tant, més enllà que s’aprovi el vistiplau, esperem que hi hauran noves situacions
polítiques que faran replantejar-se, doncs aquest PDU i nosaltres tornem a
reivindicar que hi hagi un consens polític ampli, com ha hagut en d’altres temes a
nivell de la ciutat.
Sobre el tema de la neteja, doncs esperem que finalment aquest estudi es pugui
facilitar, que puguem fer un debat, amb calma, sobre el tema de la neteja, sobre
com lluitar contra l’incivisme, sobretot com lluitar contra l’incivisme, perquè és una
de les problemàtiques que hem de fer front com a ciutat, i també que puguem tenir
un debat sobre si hem de mantenir o no mantenir l’actual contracta de neteja a
Fomentos y Contratas o hem de remunicipalitzar aquest servei.
Sobre els mitjans de comunicació li tornem a fer la petició, volem que s’accelerin els
diferents consells, ja s’ha donat el vistiplau al consell assessor, a l’elecció del
director o directora, que s’està treballant en aquest àmbit, però sí que ens agradaria
que hi hagués un compromís que cara al 2018 ja poguéssim tenir en marxa un nou
contracte-programa, un nou contracte-programa que el que fes és posar en marxa
la radio local, Radio l'Hospitalet, que ja pogués emetre a partir de l’1 de gener de
2018 i també tinguéssim definits els nous mitjans de comunicació amb l’objectiu de
fer-los uns mitjans de comunicació més plurals, més propers, i fets amb criteris
periodístics.
I un dels altres elements, doncs els tema de la participació ciutadana, el mateix,
creiem que hi ha un reglament en el qual Esquerra Republicana, com no estava al
Plenari, no va participar, però creiem que és un reglament que s’ha adaptar i estem
gairebé a meitat de la legislatura i crec que també és un dels aspectes que hem de
donar-nos pressa per tal de millorar uns consells de districte que no acaben de
funcionar, intentar també, doncs que hi hagi més participació de les entitats
ciutadanes i, per tant, la redefinició conjunta del Reglament de Participació

…/…

80

Ciutadana d’aquesta ciutat, jo crec que és una necessitat que hem de
desenvolupar, com també espero que properament, doncs també una de les
propostes d’Esquerra Republicana, que era el Síndic de Greuges, doncs es pugui
materialitzar, perquè va ser la primera moció que va presentar aquest grup
municipal al mes de juliol de 2015 i estem a meitat de legislatura i encara no el
tenim en marxa.
Per tant, jo únicament per finalitzar, doncs aquest compromís d’aquest grup de fer
una oposició constructiva, una oposició en positiu, mà estesa al Govern des de la
diferència, però mà estesa per tal de poder arribar a acords, perquè l’important per
a nosaltres és que arribar a acords serveixi per millorar la qualitat dels veïns i
veïnes de la nostra ciutat i poder seguir treballant en assolir una societat i un
l'Hospitalet més just i més democràtic. Per tant, aquest grup municipal treballarà
amb l’objectiu de fer una oposició responsable i amb l’objectiu, si és possible,
d’arribar a acords per fer avançar aquesta ciutat, que és la nostra, la ciutat de
l'Hospitalet de Llobregat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. Martín Hermosín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gracias. En primer lugar, vale, aclarar, bueno, varios temas. Respecto al tema de
seguridad, es redundante, pero la percepción de seguridad en muchas zonas de la
ciudad no es la que desearíamos, por tanto, el grupo popular se compromete y se
pone a disposición también del Gobierno y del resto de fuerzas, para abundar
esfuerzos y sumarnos al consenso político que sea necesario, siempre y cuando
ayude a mejorar el civismo y la percepción de seguridad que tienen los ciudadanos
de l’Hospitalet. Por tanto, nos sumamos al consenso que haga falta, para dar un
impulso político, el impulso político necesario y mejorar las políticas de seguridad, la
presencia de policía en la calle y sobretodo hacer cumplir las normas de civismo,
que es muy importante no sólo ponerlas, sino hacerlas cumplir, no sólo poner la
sanción, sino que además se cumpla, y para ello también hace falta un esfuerzo y
un compromiso político. Por nuestra parte, por parte del Partido Popular, daremos
todo el apoyo para las políticas que vayan encaminadas en ese sentido.
Respecto a la modificación de la Florida, vale, nosotros lo que reclamamos es más,
no sólo en los bloques de la Florida, sino una reestructuración de varios distritos
allí, porque creemos que lo necesita la ciudad y que es una prioridad. Nosotros
cuando hablábamos de proyectos nuevos, no es que nos opongamos a que se
propongan y se pongan sobre la mesa proyectos nuevos en la ciudad, sino que nos
llama la atención que se van acumulando, pero no se cumplen los anteriores y
nosotros lo que queremos es que se vayan ejecutando los que se anunciaron hace
años y que han quedado ya en el cajón del olvido, ocuparon portadas en el diario
local, pero al final maquetas, vídeos, y olvido, y no queremos que ese proceso vaya
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en los nuevos proyectos, sino que se ejecuten los que en su día se pusieron
delante del ciudadano, porque me parece que eso es un compromiso también del
Gobierno municipal, que sin duda no ha llevado a cabo.
Estaríamos de acuerdo y por eso también hemos traído por segunda vez,
traeremos por segunda vez una moción que va también en ese sentido, en que
haya una mayor financiación por parte de la Generalitat, para ayudar a los barrios,
claro. Precisamente es lo que desearíamos, que la Generalitat se ocupara por las
políticas que verdaderamente son importantes para el ciudadano. Es cierto, es
cierto que tiene un déficit de financiación, pero más nos sorprende que cuando se
va a discutir la financiación, pues no vaya y no acuda la presidencia a la
conferencia de presidentes. También es cierto y son muy importantes las
prioridades, claro, y me sorprende que partidos que se dicen de izquierdas y que
aquí nos hablan de política social y nos dan lecciones morales, pues claro, a la hora
de priorizar presupuestos, presupuestos que influyen directamente en nuestro
municipio, pues prefieran ir a otras políticas que no van dirigidas al ciudadano.
Miren, pues ayer dejaron sin incremento la partida de escoles bressol o prefirieron
destinar para sueldos millonarios, que cobran más que un ministro, a los nuevos
embajadores que están programando. En cambio, pues bueno, leyes como la ley de
barrios que nos haría mucha falta precisamente para esta zona, pues quedan
paralizadas o no son prioritarias.

Essent les 13.56 hores, abandona la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro, regidora
no adscrita.

Volviendo, no obstante, volviendo a nuestra ciudad y al foco, en nuestra ciudad sí
que coincidimos con Esquerra Republicana y sin que sirva de precedente, en dos
prioridades como es la industrialización de la zona de la carretera del Mig y como
es el apoyo al comercio local. Nosotros estamos también dispuestos a sumarnos a
un gran acuerdo para incentivar y reestructurar, porque creo que tiene que ser la
reestructuración del comercio local y cuando hablamos del comercio local por
supuesto hablamos de los mercados. Porque aquí se ha dicho que se está
construyendo una ciudad de oportunidades, pero continuamos con lo mismo, yo
creo que se está construyendo una ciudad de desigualdades. Y aquí volviendo a lo
que es el comercio y la empresa, aquí en un momento dado, cuando no había que
elegir, se eligió y se expulsó a la pequeña y mediana empresa, que es la que
genera empleo, y no había necesidad de hacerlo. Por tanto, estamos dispuestos a
abordar el problema y yo creo que deberíamos también abordarlo desde un
acuerdo de industrialización de la pequeña y mediana empresa en esta zona,
actualmente tenemos un 12% menos de autónomos y de emprendedores que en el
2008, es porque no hemos apostado por la pequeña y mediana empresa y tampoco
hemos apostado por el comercio.
Si analizamos la actividad comercial y las políticas incentivadoras, sinceramente,
damos el beneficio de la duda a la regidoría y a la nueva regidora, pero hemos
intentado analizar los planes de dinamización que hay en la web, supongo que
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tendrán otros, porque los que tenemos vigentes son del 2003 para Santa Eulalia o
2005 para Centre y Sant Josep, creemos que la situación política, la situación
sobretodo económica y socio-económica de la ciudad exigen otros planteamientos y
otros planes de dinamización, pero esto muestra hasta qué punto el comercio de la
ciudad, pues no ha sido una prioridad para este gobierno. Si más concretamente
tratamos los mercados de la ciudad, tenemos una paulatina disminución de
paradistas, también de un 21% menos, un 21% menos respecto al 2004,
jubilaciones, falta de atractivo para nuevos emprendedores, el empobrecimiento de
nuestros mercados hace que nuestra actividad comercial vaya decayendo poco a
poco.
Pero también tenemos que tener en cuenta la ocupación y para ello nos preocupa y
no ha salido mucho en este debate, el plan de juventud, el último que presentaron,
en el que echamos de menos y ya hicimos declaraciones al respecto, pues un
análisis de las políticas y de las acciones emprendidas en los anteriores, no hay ni
un análisis, ni una autocrítica, por tanto, nos lo han planteado como un plan nuevo y
virgen, cuando no han hecho una valoración de las políticas anteriores. A nosotros
nos preocupa este plan de juventud, no por lo que dice, sino por lo que no dice o no
propone, claro, nos está llevando a un análisis de la juventud y nos expone que en
nuestra ciudad tenemos un nivel de jóvenes no titulados, superior al de nuestro
entorno y un paro juvenil muy elevado, yo creo que eso es uno de los también rotos
de nuestra ciudad y aquí no se han puesto sobre la mesa por parte del Gobierno,
creo que es muy importante, esto influye de manera lo que es el futuro de la ciudad,
la ocupabilidad de estos jóvenes y lo que es una política concreta de juventud
focalizada en el problema y no en los objetivos meramente cualitativos, no podemos
favorecer la emancipación si estos jóvenes no tienen trabajo o estudios. Por tanto,
nos preocupa que no tengamos una oferta formativa de FP o de titulaciones
profesionales lo suficientemente amplia tampoco en la ciudad y nos preocupa que
las políticas de educación estén meramente supuestas al pacto de buenas
intenciones de la Generalitat, hay que seguir porque…, perdónenme que lo dude,
pero yo pongo en tela de juicio que esto, que la Generalitat vaya a cumplir con los
acuerdos y la deuda que tiene con nuestra ciudad.
En lo demás, nosotros seguimos en los creemos planes comerciales, velar por un
comercio de calidad, preservar la competencia o la leal competencia y, por tanto,
mayores inspecciones, creemos en la bajada de impuestos, en un fomento de las
actitudes cívicas y en una apuesta por la vivienda de alquiler, tenemos un 11% de
vivienda o casi un 12% de viviendas vacías en la ciudad y tenemos que llevar,
deberíamos incentivar desde las instituciones municipales, una oferta de alquiler y
de alquiler social. Un compromiso a favor de la ocupación y la lealtad, la lealtad que
siempre va a tener por parte de este grupo, para llegar a acuerdos, acuerdos que
mejoren nuestra ciudad, la vida de nuestros vecinos, que mejoren la calidad de
vida, la empleabilidad, que protejan nuestro patrimonio histórico también como se
ha dicho y que se lleven a cabo políticas encaminadas a preservar y fomentar la
identidad de nuestra ciudad, el sentido de pertenencia, estamos llevando la ciudad,
como he dicho antes, a dos velocidades y cada uno pertenece a un distrito
diferente, la ciudad es única y es l’Hospitalet.
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Essent les 14.04 hores, abandona la sessió la Sra. Rocío Ramíres Pérez, regidora
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, bueno, nosotros tenemos una visión muy diferente, como ya se ha podido
comprobar en nuestra exposición, de la ciudad y las problemáticas que conlleva.
Decía el Sr. Belver que se declaran republicanos ¿no? de los valores, herederos de
los valores de la República, bueno, pues me alegra muchísimo saberlo, porque
llevamos bastantes años de democracia y el día 14 de abril todavía no se ha
expuesto la bandera republicana en la fachada del ayuntamiento. Creo que
tenemos una oportunidad el próximo 14 de abril y si realmente el equipo de
gobierno es republicano debería de poner esa bandera y hacer honor, digamos, de
los valores que implica la República. Vamos a presentar una moción en el próximo
Pleno, al respecto y esperemos que el Partido Socialista la apoye y podamos ver
esa bandera republicana en la fachada.
Hablaba usted también de la participación ciudadana y ponía como ejemplo el Plan
Integral de Collblanc-la Torrassa, la comisión de entidades, por supuesto que sí, es
un ejemplo de participación ciudadana, pero es que fue una participación ciudadana
y un proyecto que fue creado desde la base, fueron las entidades las que
propusieron, las entidades las que impulsaron y las que, evidentemente, fueron a
picar a su administración más cercana, al ayuntamiento, y después se implicó
también al resto de administraciones. Se lo digo, porque yo formaba parte de esa
comisión de entidades y sé muy bien como se generó, como se gestó, las horas
que estuvimos las entidades trabajando en esa línea y, sí, sí, es un modelo,
evidentemente, pero no es el modelo, digamos, que después se está llevando a
nivel de toda la ciudad. Como aquí bien se ha dicho, los consells de districte no
están funcionando y si algo no funciona, pues se tiene que revisar, y no es esa
solamente la participación ciudadana, existen otros procesos mucho más
participativos, como son las consultas y como es estar muy al día a día y tomarle el
pulso a la ciudad, y eso la gente tiene que decidir qué tipo de ciudad necesita o qué
tipo de proyecto es más adecuado.
Ha habido una cosa, digamos, que me ha sorprendido mucho, cuando dice que…
cuando hablan ustedes de diálogo, evidentemente nosotros nos consideramos
personas muy dialogantes, lo que pasa es que…y nos gusta debatir y nos gusta
consensuar, pero no con ideas preconcebidas, debatir y consensuar significa que
cada uno aporta, cada espacio, cada grupo o cada espacio aporta, se debate y se
consensua, pero no es legitimar una idea preconcebida de un grupo en concreto y
eso es en lo que nosotros consideramos que está pasando en esta legislatura, el
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diálogo no es unilateral, el diálogo es muy amplio y eso es lo que nosotros estamos
proponiendo en todas las mociones y en todas las propuestas que hemos hecho,
digamos, en este grupo municipal.
Y una cosa, digamos, que realmente me ha sorprendido muchísimo más, es cuando
usted habla de la erosión de gobierno, o sea, que nos estamos dedicando una parte
a erosionar y a perjudicar el Gobierno y que esto perjudica a la ciudad. Home, yo
creo que ustedes se erosionaron solos en el momento en que hacen un pacto
contra natura, que es la mayor erosión que podían haberle hecho ustedes a esta
ciudad y además es muy arrogante pensar que porque se pueda estar erosionando
hipotéticamente el Gobierno, se erosiona la ciudad, home, la ciudad es la ciudad y
el Gobierno es el Gobierno, la ciudad no es, ustedes no son la ciudad solamente,
somos muchísimos más y es algo, digamos, que me ha sorprendido muchísimo de
que se arroguen esa…con esa arrogancia de que ustedes son la ciudad ¿no? o
sea, y que erosionarles a ustedes es erosionar la ciudad, el resto de grupos
también tenemos mucho que decir y también formamos parte de esa ciudad y por
algo nos han puesto algunas personas aquí a defender el proyecto con el cual nos
presentamos ¿no?
Ha salido, la Alcaldesa también lo ha dicho, el Sr. Belver, el sector biosanitari,
espero que esto no quede tan solo en otro titular, porque se habla mucho, desde
hace muchísimo tiempo, y el sector biosanitari, pero esta no debe ser la excusa
para impulsar un proyecto como el PDU de la Gran Via, que nosotros ya
anunciamos que vamos a hacer un recurso y vamos a llevarlo a los tribunales,
nosotros no estamos de acuerdo en absoluto con este modelo, consideramos que
tiene grandes, grandes flaquezas y que, evidentemente, no hay consenso y se ha
hecho de espaldas a la ciudadanía y a la ciudad. Nosotros consideramos que es un
proyecto que se tiene que parar y que se tiene que trabajar y transformar esa zona
con las decisiones que tomemos entre todos y todas, porque es el 10% de la
superficie de la ciudad y es intolerable como se ha estado llevando a cabo, el 8%,
va, es igual.
Discrepamos profundamente cuando aquí se está hablando de que la ciudad no
está, no va a diferentes velocidades, es cierto, hay barrios, digamos, que no tienen
las mismas oportunidades que se están proyectando en otros, solamente hay que
pasearse por ellos para saber las diferencias, la precariedad, y en muchísimos
casos la desigualdad social que existe entre unos barrios y otros.
Desgraciadamente es así, o sea, las ocupaciones de vivienda que se están viviendo
en la zona norte, no se están viviendo en otros lugares de la ciudad y eso es una
realidad, la precariedad que se está viviendo en la zona norte, desgraciadamente
no es la misma precariedad que se está viviendo en el resto de la ciudad y aquí
cuando la Alcaldesa decía que nosotros mentíamos o estábamos, digamos,
diciendo cosas que no eran reales, cuando en servicios sociales no estaba
afrontando la precariedad y la pobreza de esta ciudad, pues nosotros tenemos
datos y tenemos, precisamente, información muy directa tanto de las personas que
están en esta situación de precariedad, como otras personas que están, digamos,
asistiendo a la población en situación de exclusión social y que nos están diciendo
que no tienen los suficientes recursos como para afrontar todo eso.
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Essent les 14.10 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro,
regidora no adscrita.

Nosotros no estamos mintiendo en absoluto, tenemos datos y tenemos información,
y seguramente lo que es necesario es hacer un plan de choque como hemos
planteado antes y no hace falta rasgarse las vestiduras, la situación de emergencia
social en la ciudad y no solamente en la ciudad, en Cataluña y en el Estado, es muy
grave, por lo tanto, que todas las administraciones trabajen al unísono para
contener esta precariedad y esta exclusión, es algo honorable, no tenemos porque
rasgarnos las vestiduras por ello. Se está haciendo lo que se puede, pues a lo
mejor hay que hacer algo más, nosotros consideramos que hay que hacer algo
más, hay que dar un paso más adelante para contener todo este fracaso
humanitario, digamos, que estamos viviendo y es que es muy grave, o sea, la gente
no ocupa vivienda porque sí, la gente está ocupando vivienda porque no tiene otro
remedio, la gente está teniendo unos salarios que no le permiten vivir dignamente y
necesita todavía que las administraciones les estén apoyando, porque no pueden
vivir, no pueden alimentarse, no pueden pagar la luz, el agua, no pueden hacer una
vida digna, y nosotros como administración, pues tenemos que denunciar eso
también y tenemos que poner todas las medidas necesarias para contenerlo y
cuando estamos hablando de ello, lo decimos en plan constructivo, lo decimos para
que se solucione y para que se pongan todas las medidas de contención.
Hablaba la Alcaldesa de la editorial Planeta, mire, nosotros en este tema
consideramos que se ha regalado un edificio prácticamente a una editorial, que no
sabemos exactamente el tipo de titulación si será homologada o no, se está
hablando de becas, nosotros queremos saber si realmente esas becas van a ser las
necesarias y las adecuadas. Y lo sentimos mucho, pero estas becas de lo único
que van a servir es para que la editorial Planeta no pague nada durante todos estos
años que tenga cedido el edificio. Somos muy críticos en este sentido, nosotros
consideramos que los edificios públicos han de estar para servicios públicos y no
para empresas, grandes empresas que lo que vienen es, precisamente, a especular
y no sabemos muy bien a qué. Porque además es, digamos, es una formación
semipresencial, a editorial Planeta no le supone demasiado dar unas becas, porque
es semipresencial, es todo on line, entendemos, digamos, que es un elemento que
no cabe en un edificio público.
Y bueno, nosotros, en general, nuestro modelo de ciudad ya lo hemos explicado,
consideramos que es necesaria una moratoria urbanística, porque tenemos que
repensar la ciudad, la densidad que estamos viviendo, muchas de las problemáticas
de convivencia que estamos viviendo es precisamente por la densidad de población
que tenemos, donde todo se magnifica, donde todas las situaciones se hacen
muchísimo más grandes y consideramos que esta ciudad merece otra
consideración y otro planeamiento urbanístico.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sr. García.

Essent les 14:13 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín
González, regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien. Mire Sra. Marín, usted decía antes que yo pretendo dar lecciones de
sensibilidad social. No, no, ni mucho menos. Nosotros exponemos lo qué pensamos
en conceptos sociales y ustedes saltan como un resorte siempre y da la sensación,
no digo que sea así, que tienen ustedes mala conciencia, y nos reprochan que si
decimos esto, lo otro, y que pretendemos darles lecciones de sensibilidad social. En
su momento yo las entendí en este partido. Ahora, evidentemente, creo que las han
perdido.
Mire, yo no pretendo dar lecciones, ni a usted ni a nadie, de sensibilidad social.
Cada uno tiene la que tiene. Pero mire, a lo mejor no iría mal que fueran ustedes a
clases de repaso, porqué de vez en cuando se olvidan.
En cualquier caso, mire, hablando de temas sociales. Cuando usted hizo, en su
discurso de investidura, usted hablaba, bueno, como no puede ser de otra manera,
como corresponde a un partido que se llama de izquierdas, de temas sociales. Y
hablaba de lo que iba a hacer aquí en la ciudad, y hablaba de ayudas a la
escolarización, becas comedor, que se está cumpliendo, y que hay que hacer más
esfuerzo ahí, y se lo recalco, hay que hacer más esfuerzo si se puede. Material
escolar y una serie de cuestiones que luego decía también el Sr. Jaume Graells,
que en Santa Coloma hacen lo que hacen pero que aquí no hacemos eso que tal.
Bueno pues se puede hacer de otra manera.
Pero ustedes decían, extender, incrementar en toda la ciudad, las ayudas para
material escolar y actividades complementarias. Dice, socialización de los libros en
el conjunto de los centros educativos, libros de texto. Y luego van ustedes y votan
en contra. Votan en contra de esas políticas que nosotros creemos que son buenas,
y ustedes las dicen. Firman un pacto por la educación que se queda en agua de
borrajas porqué lo vacían de contenido muchas veces.
En cualquier caso, no es dar clases de sensibilidad social, es exponer nuestro
pensamiento, y ustedes no tienen porqué saltar diciendo que con eso les damos
clase de sensibilidad social. Ustedes sabrán por qué. Pero no lo pretendemos. Pero
lo del repaso quizás no iría mal.
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Mire, volvemos a lo del tocho, mire… a ver si yo también he perdido los papeles
como la señora alcaldesa. Estamos por aquí. En clave de humor ¿eh?
Essent les 14:15 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Rocío Ramírez Pérez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Així
mateix, abandona la sessió el Sr. Ivan Nieto Martínez, regidor del grup polític
municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates.

Mire, la urbanización de la calle Leonardo Da Vinci, por ejemplo. ¿Qué ha pasado
con la nave Mistral que se iba a llenar de artistas? Con todos los proyectos y tal.
Bueno, pues fíjense. ¿O la sala de conciertos Salamandra? Que en un principio era
uno de los puntales del Distrito Cultural y al final se va a convertir en un bloque de
pisos.
Si hay una política clara en el PSC es la de facilitar las promociones inmobiliarias.
De hecho, no les duelen prendas en poner 2.500.000 de euros de dinero público
para la urbanización de la calle Leonardo Da Vinci, para que se construyan 350
viviendas. ¿Sus políticas? Muy bien. Nos ponen el señuelo, claro que sí, de que
100 son de promoción social. ¿De qué promoción social hablamos, alcaldesa? ¿De
esas de 250.000 euros? Que son inaccesibles para la gente que no tiene ingresos,
¿cómo va a poder hacer una inversión de ese tipo? Y que sólo pueden pagar unos
pocos. No lo entendemos.

Essent les 14:16 hores, abandona la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

¿O mejor no son las que proponemos nosotros, de alquiler social, como propusimos
el pasado Pleno y que se aprobó? Alquiler asequible que son políticas sociales
esas, para nosotros creemos que son buenas políticas sociales. ¿Y usted cree que
personas con pocos recursos pueden pagar esas viviendas? Nosotros creemos que
no.
Luego no hay dinero para la zona verde en la calle Santa Eulalia, claro. Había que
construir pisos en ese solar. Y esa es su política, y esa es la política que estamos
en contra: construir, construir y volver a construir. Y hay que construir lo justo y
necesario. Pero no que se llene la ciudad de grúas otra vez, como pasó en los años
de la burbuja.
Les da igual que Hospitalet sea la ciudad con la mayor densidad de población. Eso
no importa. Les da igual que luego se tenga que hacer equipamientos para atender
a esa población. Les da igual que mientras tanto no se invierta en los barrios que se
degradan. Les da igual estar construyendo una ciudad de dos velocidades, una
ciudad que acrecienta las desigualdades, una ciudad de pobres degradada y
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abandonada, y otra de ricos que acumula las inversiones y las atenciones de la
señora alcaldesa.
¡Y los socialistas son ustedes! Claro que sí. Mire, tenemos la sensación que cada
día, para ustedes, esa palabra es una palabra vacía. Tenemos solamente la
sensación, probablemente no acertemos en esa sensación. Pero eso lo tienen que
decir ustedes.
Mire, en Hospitalet se están consolidando dos modelos contrapuestos. Por un lado,
el modelo del PSC, que es un proyecto agotado, que se ha quedado obsoleto y que
no deja de ir acumulando vicios. En su momento fue un proyecto positivo para la
ciudad, no lo vamos a negar, cierto que han participado ustedes en el progreso de
esta ciudad, pero vive de las rentas y ya están ustedes en retroceso. No entienden
que los tiempos han cambiado, son inmovilistas y pretenden gobernar como si nada
hubiera cambiado, como si todavía tuvieran el rodillo de las mayorías absolutas. Ya
no va a haber más mayorías absolutas, asúmanlo, la ciudadanía exige ahora
gobiernos plurales, y que lleguemos a consensos y acuerdos.
Desde Ciudadanos hemos intentado e intentamos hacer una oposición constructiva,
llegar a acuerdos y empujarles a la senda de la renovación y la regeneración que la
sociedad reclama.

Essent les 14:19 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. Així mateix, abandona la sessió el
Sr. Antoni García i Acero, regidor del grup polític municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya, i s’incorpora a la sessió la Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Pero no hay manera, no quieren cambiar. Prefieren intentar gobernar de espaldas
al Pleno, o directamente, con el dinero de todos, y esto nos duele muchísimo,
comprar los votos que no consiguieron en las urnas. Ahí los tienen, ahí delante, a
su lado, prefieren engrosar sus votos con tránsfugas, antes que asumir que hay
cosas que deben cambiar.
Usted, señora alcaldesa, siento que no esté aquí para oírlo, ha preferido eso y para
eso son capaces de las prácticas más inmorales de la vida política. Algo que
marcará esta legislatura. Se han saltado a la torera el pacto anti-transfuguismo que
ustedes mismos promocionaron en su momento, solo porqué quieren ustedes
seguir haciendo lo que les da la gana. Sin consensos.
El proyecto del PSC ha perdido el sentido de la realidad, el contacto con la
sociedad, está centrado en convertir la ciudad en un escaparate construido a
espaldas de las personas.
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Este modelo tiene el riesgo de propiciar un Hospitalet a dos velocidades, un
Hospitalet en torno a la Gran Vía y el Distrito Cultural, de grandes proyectos que
acapara las inversiones y las atenciones de la alcaldía, y un Hospitalet de sus
vecinos, concentrado en cada uno de sus barrios, cada vez más degradado y
desatendido.
Por otro lado, está el modelo de Ciudadanos, renovador, regenerador, de progreso.
Con un proyecto orientado netamente hacia las personas. El modelo de
Ciudadanos está centrado en hacer un ayuntamiento al servicio de los ciudadanos
de l’Hospitalet y no al servicio de los políticos.
Por eso hemos hecho tanto hincapié en la transparencia, en acabar con privilegios
injustificables como las tarjetas de aparcamiento para los concejales, entradas
gratuitas a conciertos también para los concejales y compañía, o la no justificación
de las subvenciones a los partidos.
Por eso hemos insistido en la transparencia de los servicios funerarios, por ejemplo,
para que no esté al servicio de la recaudación, sino para garantizar un servicio
público en uno de los peores momentos por los que puede pasar una persona, el
fallecimiento de una persona querida.
Por eso hemos insistido en una participación real, para que los ciudadanos se
sientan partícipes, se les escuche y puedan expresar sus prioridades, porqué las
instituciones no pueden vivir de espaldas a la sociedad.
El modelo de Ciudadanos tiene claro que hay que priorizar la inversión en los
barrios, para que no se queden atrás, para hacerlos más confortables, para hacer
de ellos espacios de convivencia.
Por eso hay que hacer más zonas verdes, reducir la polución, los ruidos y no llenar
la ciudad de más cemento. El modelo de Ciudadanos tiene claro que lo más
importante son las personas. Hay que apostar por los ciudadanos de Hospitalet,
para que puedan dar lo mejor de sí mismos, para que puedan tirar hacia delante su
proyecto de vida.
Por eso hay que hacer una política de vivienda verdaderamente social, con un
parque de vivienda de alquiler social y asequible, para que acceder a una vivienda
no sea misión imposible.
Essent les 14:22 hores, s’incorporen a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i el Sr. Antoni García i Acero, regidor del grup polític
municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya. Així mateix, abandona la sessió el
Sr. Christian Giménez Márquez, regidor del grup polític municipal de la Candidatura
d’Unitat Popular-Poble Actiu.
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Por eso hay que apostar por la educación para asegurar la igualdad de
oportunidades para que ningún niño se quede atrás. Por eso hay que apostar por
las políticas sociales para que todos, y entre todos, ayudemos a levantarse al que
haya pasado por un momento difícil.
Todo lo que sea ir por esa senda, el Gobierno nos tiene a su lado, puede contar con
nosotros, pero si sigue llevando este Ayuntamiento como si fuera su cortijo, no nos
va a encontrar, no vamos a estar ahí.
Por lo tanto, lo que les hacemos es una reflexión respecto a lo que son o no
políticas sociales. Cada uno tiene su modelo, legítimo, por supuesto, pero sí les
puedo decir que no tienen que enfadarse cuando nosotros presentamos el nuestro,
en contraposición al de ustedes. Ni quiero dar clases, ni mucho menos, de
sensibilidad, pero parece que a ustedes les molesta que otros grupos de este Pleno
tengan también un modelo de ciudad y que crean que esté más orientado hacia las
personas. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Empezaré diciendo que agradezco a los grupos que en su
segunda intervención han ofrecido su colaboración y trabajar conjuntamente con el
Gobierno para poder tirar adelante las políticas, no las que dice el Gobierno, sino
las que acordemos entre todos. Creo que eso, si sacamos eso de este Pleno, creo
que ya es un buen rédito.
Luego ha habido algunas cosas a lo largo del debate, yo, en mi primera
intervención, he querido ceñirme a decir lo que quería, y lo que habríamos
planteado desde el grupo municipal, y no entrar en el debate, pero hay algunas
cosas que sí que creo que ahora en este segunda intervención me gustaría decir.
Seguramente para aclarar algunas cosas.
Se plantea periódicamente, hay que reindustrializar la ciudad. Hemos abandonado
los polígonos industriales. ¿Son conscientes que en Cataluña el porcentaje del PIB
en el ámbito industrial ha bajado del 38 %, que representaba en el año 91, a
principios de los años 90, 91 o 92, ha bajado al 18 % en el 2015? En Cataluña, no
en Hospitalet. No en la carretera del Mig, que también.
Cuando algún grupo habla de que hay que favorecer las políticas de emancipación,
¿se refiere que allá donde gobierna, retira todas las ayudas a la emancipación
juvenil? ¿se refiere a eso? Porqué claro, si la emancipación depende de que el
Ayuntamiento de Hospitalet, en terrenos del Ayuntamiento, construya pisos con
recursos de las inversiones de todos los ciudadanos, para poder hacer políticas de
vivienda de alquiler juvenil, ámbito en el que no tiene competencia, porqué la
competencia de vivienda es de la Generalitat, y el Estado se ha dedicado a retirar
todas las ayudas a la emancipación, si luego al acabar esa frase además me dicen,
y sobre todo acuérdense de bajar el 20 % del IBI, ustedes están engañando a la
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gente, eso es lo que están haciendo porqué todo en la misma frase no cabe, todo
en la misma frase no cabe, y eso es lo que hacen ustedes.
Cuando el Sr. Toni García hacía una referencia al tema del PDU, y ha insistido por
dos veces en que hagamos una consulta del PDU en el ámbito municipal, el Sr.
Toni García, a mi me consta, es un hombre con grandes conocimientos en el
ámbito de la participación. Vostè sap que una consulta municipal no es pot fer d’un
àmbit, d’una qüestió que no és municipal. I el pla director urbanístic no és municipal,
és supramunicipal, i per això l’impulsa la Generalitat. Per tant no podem fer una
consulta municipal, comme il faut, de veritat. De les altres sí, però de les de veritat,
no. No podem fer una consulta municipal perquè l’àmbit no és municipal.
Essent les 14:26 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.

Cuando nos plantean que hay que incrementar la seguridad, el Partido Popular
hacía mucha incidencia en el ámbito de la seguridad, que hay que incrementar la
Guardia Urbana, ¿ya tiene convencido al Gobierno de que modifique la tasa de
reposición? Porqué la tasa de reposición quiere decir que en este año, entre los que
el año pasado y este año se jubilan de la Guardia Urbana, que son
aproximadamente 35, podemos reponer a dos. ¿eso es el incremento de la Guardia
Urbana? A ver si entre todos somos un poquito coherentes cuando hacemos los
planteamientos y sabemos exactamente lo que estamos diciendo.
Miren, ha salido recurrentemente también el tema del pla director urbanístic, del
PDU. Yo entiendo, y cuando se dice desde los diferentes grupos municipales,
nuestro modelo de ciudad es diferente, solo faltaría. Si todos tuviéramos el mismo
modelo, nos presentaríamos en un único partido. Por tanto, nada que decir a los
diferentes modelos. Ahora, una cosa es decir que tenemos diferentes modelos, y
otra cosa es no decir las cosas como son.
Essent les 14:27 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jordi Monrós i Ibáñez, regidor
del grup polític municipal de Convergència i Unió. Així mateix, abandona la sessió el
Sr. Miguel García Valle, regidor del grup polític municipal de Ciutadans.

El plan director tiene diferentes sectores, tiene diferentes fases, pero la alcaldesa
antes lo explicaba, no se pisa con un edificio un metro de zona verde. Y eso
ustedes lo saben. Por tanto cuando lo repiten, no están equivocados, están
mintiendo. En una cosa alguien se puede equivocar, todos nos podemos equivocar,
yo reivindico mi derecho a equivocarme, pero cuando me dan la información, me
explican lo que hay, me lo enseñan, lo leo, porqué doy por sentado que todos
ustedes se han leído el plan director urbanístico, lo doy por sentado, pues como
todos se lo han leído, saben que eso que yo les estoy diciendo es así.
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¿Por qué insisten? ¿Por qué insisten en el error? ¿Quieren seguir equivocados?
¿Que no les gusta? Que estamos de acuerdo, pero si eso lo pueden decir, que
pueden defender un modelo diferente, si faltaría más. Pero una cosa es defender
un modelo diferente, y otra cosa es decir lo que no es. Y algunos dicen lo que no
es, y saben que están diciendo lo que no es.
Cuando hacían referencia a los temas de educación, porqué nosotros tenemos la
información y harán falta plazas de secundaria. ¿Qué le están diciendo al
Ayuntamiento?, ¿que construya institutos de secundaria? ¿Eso es lo que están
diciendo? Vayan a la Generalitat porqué aquí también es muy bonito venir aquí a
decir según qué cosas, y hace un par de días aprobaron unos presupuestos que
decían las cosas contrarias. Por lo tanto, intentemos guardar una cierta línea de
corrección y de cohesión en el discurso que hacemos en todas partes.
Si ponemos en marcha todas las moratorias, y suspendemos todas las licencias
que todos ustedes nos han pedido, paramos la ciudad. La paramos. Lo cual no es
ni bueno ni malo, yo simplemente les digo porque hay que sumarlas todas. Si
hacemos una moratoria urbanística, una moratoria dels habitatges d’ús turístic, una
moratoria en el tema de comercio a la espera del plan director, si paramos en el
tema de los mercados para ver cuál es la política a desarrollar, si paramos el plan
director… si lo paramos todo, nos paramos. Y esta ciudad no puede permitirse
parar.
No es cierto que haya una ciudad de dos velocidades, hay una ciudad que no es
igual en todas partes. Eso es evidente. Y cosas que se pueden hacer en una parte
y no se pueden hacer en otra. Espacios hay donde los hay. Estamos en una ciudad
de 12,5 km2 y 260.000 habitantes. Ustedes repiten la densidad es muy alta, y
después de la densidad es muy alta dicen, no hacen lo mismo en el norte que en el
sur. No es verdad que haya una ciudad de dos velocidades, hay una ciudad y la
ciudad se retroalimenta en un sitio y otro, y cada ciudad, cada parte de la ciudad
aporta lo que tiene, y lo aporta a ese todo. Y lo que hace Hospitalet como es, es la
suma de todos los pocos, no cada uno de los trozos. Porque cuando ustedes dicen,
es que hay una ciudad de ricos, creo que era el Sr. García, en su última
intervención, decía, hay una ciudad de ricos, doy por sentado que cuando él habla
de una ciudad de ricos, se refiere a la zona sur, a la plaza Europa, ahí viene el Sr.
García, se refiere usted a la plaza Europa y todo ese rollo.
Essent les 14:31 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Miguel García Valle, regidor
del grup polític municipal de Ciutadans.

Esa es la ciudad de ricos. Yo no sé qué opinará el Sr. Iván Nieto y la Sra. Juliana
Carballeira que viven allí. A mí no me parece que sea una ciudad de ricos. Yo no
creo que esa sea una ciudad de ricos. Creo que es una ciudad que tenía unos
espacios donde había unas posibilidades, se han generado esas posibilidades y
esas posibilidades nos han llevado a poder hacer un desarrollo compacto en toda la
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ciudad, pero el desarrollo en la ciudad es compacto, la ciudad es una. No estamos
tan lejos unos de otros como para poder tener diferentes velocidades.
Cuando luego hablamos de las políticas sociales y de cómo nosotros, yo en mi
intervención primera les he dicho, no hemos de confundir asistencialismo con
política social. No es lo mismo asistencialismo que justicia social. Sr. García,
cuando usted plantea, libros de textos universales para todo el mundo. Eso no es
política social, eso no es política social, política social es que ningún niño deje de
tener libros de texto por su renta, y usted lo que plantea es que les regalemos los
libros a todos los niños. Eso no es justicia social porqué a mis hijos que
afortunadamente, afortunadamente, yo puedo pagarles los libros, no necesito que el
Ayuntamiento me los pague, pero sí que necesito que a sus compañeros que no
tienen recursos, se los pague. Eso es lo que nosotros hacemos, esa es la
distribución social. Esa es la justicia social, que todos tengan las mismas
oportunidades, no que a todos se les otorguen los mismos recursos. Eso es lo que
nosotros entendemos.
Con lo cual, miren, algunas cosas sí que puedo decir que me dejan satisfecho. Creo
que estos debates consiguen que acabemos hablando de cultura. Escuchar a
según quien hablar de cultura, a mí me satisface. Creo que hacemos bien si en este
Pleno repetidamente hablamos de cultura. Eso significa que vamos por el buen
camino. Si hablamos de educación, si hablamos de cultura, ese es el futuro de esta
ciudad. Y espero que eso sea lo que marque esta legislatura, la educación, la
cultura, el progreso y el desarrollo de esta ciudad, no otras cuestiones que
seguramente sería lo que le gustaría a otros. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. M’havia demanat, no sé si està... al·lusions existeixen?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bueno, pues no sé si es una alusión, pero me parece una falta de ética absoluta lo
que ha hecho el Sr. Fran Belver. De meter churras con merinas. Sí, sí. Si hablamos
de la vida personal de cada uno, hablemos de todos, Sr. Fran Belver. También de la
tuya si quieres. Porque si tu mientas, sí, sí. No pongas cara de sorprendido. Que tú
parece que caminas sobre el agua, compañero. Tú de mi vida personal no tienes
que comentar nada. ¿Me explico? Y sino, yo hablaré de tu vida personal. A ver
quién gana o a ver quién pierde. ¿Vale? O sea que tú a lo que tienes que dedicarte,
es a hacer política y debate político aquí. Juntas las cosas como te dé la gana.
Essent les 14:33 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Christian Giménez Márquez,
regidor del grup polític municipal de la Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Nieto, a ver. Bueno, Sr. Nieto. Sr. Nieto. Sr. Nieto. Sr. Nieto. Venga. Sra… y lo
estamos animando.
Si me permiten quisiera….
Yo les pediría a todos por favor que ya se han desahogado un poco, dentro del
margen que da el Pleno. Sra. Juliana, a ver, por favor, ya está. Y en todo caso,
después del Pleno…
Qué suerte que tiene usted Sr. García.
Yo, si me permiten. Ya sé que llevamos mucho rato. Son las dos y media. Espero
no alargarme demasiado pero sí que me gustaría también, por qué en mi primera
intervención se me ha traspapelado las notas del Sr. García, y no voy a hacer ahora
una respuesta a su primera intervención, pero sí me gustaría decir algunas cosas.
Una de información, porque creo que también es bueno que todos los concejales
del Consistorio, estén en el Gobierno o estén en la oposición, tengan las
informaciones adecuadas. Para decirle que el tema de los ascensores, de las
ayudas a ascensores, sigue vigente, que no piense que es época del pasado, sino
que es también del presente y será del futuro, y en esta ciudad, una de las políticas
que impulsamos hace muchos años, de instalación o de ayuda a las comunidades
para instalar ascensores, continúa. Otra cosa diferente es que el nivel de ayuda que
tienen las comunidades sea el mismo que tenían hace años. El Ayuntamiento sigue
aportando, lo que pasa es que otras administraciones que aportaban, ya no lo
hacen. Como en tantas cosas y como en tantas políticas. Para su información.
La segunda cuestión hacía referencia a que, a veces, a ver, aquí hablamos pues
con mucha tranquilidad en el Pleno respecto a los temas que consideremos, que
cada uno considera que tiene que defender, y usted hablaba de la movilidad y de la
importancia que la línea 10, las dos estaciones de Provençana y Ciudad de la
Justicia se abran, y estas son, a ver, son dos paradas de metro que, a ver, me
consta que todos los grupos en este Consistorio siempre hemos defendido y que
hemos estado a favor, y que así lo hemos hecho delante del Gobierno de la
Generalitat, delante de los responsables de política territorial, y delante del Sr.
Junqueras. Miro al Sr. García porque, en fin. Para que se pongan los recursos
necesarios, para que estas estaciones se pongan al mismo tiempo que las
estaciones que se quieren abrir en la ciudad de Barcelona. Pero también, no sé si
por error, quiero entender que por error, pero hombre, valdría la pena…
Bueno, me dejan hablar por favor, a ver, yo no he interrumpido a nadie mientras
ustedes han estado interviniendo, entonces déjenme que yo les explique lo que
pienso.
Creo que por error, no lo sé, eso en todo caso, ustedes darán las explicaciones que
consideren oportunas, pero valdría la pena, hombre, que en estos temas no nos
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equivocáramos porque algo tan importante como es la educación, como son las
listas de espera, como es la línea 10, como es la línea 5, como es el CAP de la
Florida, que tanto esfuerzo al Gobierno, y al no gobierno, a la oposición, a las
entidades de esta ciudad, a los vecinos y vecinas, a título individual nos ha costado
tanto situar, pues es una pena que por un error, quiero pensar… en todo caso yo,
no, no, ojalá, yo encantada de la vida, como ustedes comprenderán hemos sido…
Esto no es un debate, déjenme acabar porque es que sino, no acabaremos nunca.
Yo les propongo además de todo eso, como el Sr. García hacía referencia también,
la preocupación sobre el tema de educación y comparte en todo caso, no sé si
después en la concreción coincidiremos o no, pero al menos en la filosofía de la
importancia de la educación en la ciudad, yo sí que me gustaría que ya que
tenemos esas mayorías en otra administración que nos permite poder llegar a
acuerdos entre diferentes formaciones políticas, que también desde aquí saliera la
propuesta de que las escoles bressol de esta ciudad y de todo el país, pudieran
tener la financiación necesaria. Y yo les pido que intentemos llevar esto al
Parlament de Catalunya de forma seria, y que sobre todo no nos equivoquemos a la
hora de votar. Que nadie se equivoque, sobre todo que nadie se equivoque.
En todo caso esto era en tono… de acuerdo. En todo caso quiero acabar el
comentario que quería realizar… de los comentarios que ha hecho el Sr. García,
con una cuestión que creo, bueno, con dos cuestiones. Una, hemos hecho el primer
pacto local por la educación en esta ciudad. Es un pacto que además es el primero
que se ha hecho en Cataluña, y creo que las cosas se tienen que reconocer. Nos
puede gustar más o nos puede gustar menos, podemos pensar que es mejorable,
que sobra o falta algo en esto, pero creo que tenemos que sentirnos orgullosos que
por primera vez en la historia, esta ciudad ya ha tenido un pacto por la educación y
que además seamos la primera ciudad que lo ha conseguido, y que eso significará
que vamos a ser punta de lanza para que otros municipios, para que otras
ciudades, para que otros pueblos puedan llegar a un consenso, en esta materia que
es esencial, que es muy importante para el presente y el futuro de nuestro país.
Ahora, dicho esto, Sr. García, hay una cosa que creo que no puedo dejar de
comentar, que es su costumbre de hablar de cortijo o de red clientelar en esta
ciudad, y yo simplemente quiero hacerle una reflexión.
Mire, esta ciudad, que es una ciudad que como bien usted conoce, porque tiene un
largo recorrido de vivencia en Hospitalet, esta es una ciudad que, como muy bien
usted también comentaba al inicio de su intervención, no sé si era la primera o la
segunda, se inició en unas condiciones bastante lamentables, con una política
especulativa, con una política en la que la ciudad creció sin tener en cuenta, sin
ningún tipo de planificación, sin tener en cuenta qué equipamientos necesitábamos,
que necesitábamos zonas verdes, etc., etc., y gracias a la democracia y gracias al
cambio que se produjo con los ayuntamientos democráticos, esta ciudad ha sabido
trabajar de forma colectiva, para superar todas esas dificultades, todo eso que
existía en la ciudad. Y gracias al apoyo, gracias al consenso, gracias también a la
discusión, de la que no ha quedado exento este Pleno municipal, bueno aquí yo
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creo que se ha manifestado buena parte de los ciudadanos y ciudadanas de esta
ciudad, en defensa de aquellos temas que consideraban que eran más importantes.
Pero creo que desde la discrepancia, hemos intentado siempre llegar a acuerdos en
beneficio de los barrios, en beneficio de la ciudadanía. Y esta ciudad ha creado las
condiciones para que más allá de una administración, como puede ser el
Ayuntamiento o más allá de la administración, como puede ser la Diputación, como
puede ser la Generalitat de Cataluña, también la ciudadanía por ese tarannà de
lucha que hemos mamado desde muy jovencitos. Yo el otro día tenía la oportunidad
de ir al instituto de Bellvitge, que fue mi instituto, y que va a hacer ya 40 años que
se puso en funcionamiento, que nadie cuente pero ahí estamos. Yo recuerdo esas
luchas en el barrio de Bellvitge, día sí, día también, en defensa de la democracia,
por la libertad de expresión y por la lucha por retornar a una normalidad como
sociedad. Y esta ciudad se ha ido configurando también a través de sus vecinos, a
través de entidades.
Entonces, a mí me ofende, no a mí, a mí no me ofende, creo que está ofendiendo a
miles de ciudadanos y ciudadanas que de una forma altruista, de una forma
voluntaria, han estado trabajando y antes lo decía la Sra. Ana González, me parece
que era… muy bien, luego me pasa usted todas las notas, creo que era la Sra.
González, no me quiero equivocar, que decía, bueno es que en esta ciudad,
disculpe si no es usted, pero alguien lo ha comentado esta mañana, hay veces que
desde los servicios sociales se derivan casos a entidades, ¿Quién lo decía? El Sr.
Cristian, vale pues, Sr. Cristian. Bueno no es una derivación, es que estamos
trabajando en red. Es que hay muchísimas políticas que estamos trabajando desde
la administración pero con el tejido asociativo, con el tercer sector de la ciudad. Por
tanto, que a nadie le sorprenda, que evidentemente el tejido asociativo de esta
ciudad es importante, mucho, que es fundamental, mucho, y que eso signifique con
todo mi respeto, una red clientelar o un cortijo, eso no tiene nada que ver, Sr.
García.
Respecto a la intervención que hacía la Sra. González, y hablaba también en su
primera intervención de las políticas educativas. A ver, estas políticas, en esta
ciudad, y usted conoce bien porque usted ha estado gobernando en el
Ayuntamiento hasta hace pues, un año y medio, y ha estado trabajando en… pues
como cargo de confianza en el Gobierno de la ciudad, sabe perfectamente que
estas políticas han sido impulsadas pensando siempre, y poniendo en el centro
siempre, los intereses de los niños y de las niñas de Hospitalet. Hemos trabajado
de la mano de la escuela pública y de la escuela privada. No privada, sino de la
concertada. Y usted sabe perfectamente, porque somos del mismo barrio, yo he
sido concejal, usted ha sido dirigente de una entidad, hemos estado en muchas
discusiones, que siempre hemos contado, por suerte, de la colaboración de muchas
escuelas que son concertadas, pero que están actuando como una red básica de
cohesión social en nuestros barrios. Y por tanto creo que es bueno reconocer que
esa promoción que se está haciendo para que las familias puedan conocer la oferta
que tienen en su ciudad, y en su zona educativa, creo que es bueno contar con
aquellas escuelas, con aquellos centros educativos que están contribuyendo, y que
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están haciendo ciudad y que se están comportando, y que tienen los mismos
comportamientos que la escuela pública en muchos casos.
Por tanto le quería hacer esta puntualización porque usted decía, yo sé bien como
ha funcionado el plan integral, es cierto, usted estaba desde el principio, yo
también, porque yo era la concejal del distrito cuando conjuntamente, porque yo
creo que aquí hay que hacer un reconocimiento muy importante al papel de las
entidades de ese barrio, y de poner los intereses de la ciudad por encima de los
intereses particulares de cada una de las entidades que representaban. Y creo que
eso es el espíritu que lo estaba intentando, no sé si lo he conseguido transmitir al
Sr. García, que muchas veces esas personas que han estado delante de una
entidad han dejado su tiempo de una forma altruista y voluntaria en beneficio, no de
un partido político, no en beneficio de ningún cortijo, sino en beneficio de su barrio y
de la ciudad. Y eso es lo que creo que debemos reconocer y debemos de
alegrarnos.
Por último, al Sr. Hermosín le agradezco en todo caso que ofrezca también el
consenso para tirar adelante proyectos como son los aspectos de seguridad, por
tanto encantados de la vida de que se sumen y que podamos trabajar
conjuntamente, igual que con el tema del comercio. Decirle que el tema del
comercio, porque aquí parece que al final lo del comercio, en fin, no haya habido
aquí una crisis económica muy fuerte. Parece que no haya habido leyes que se han
legislado por parte de otras administraciones, que no hayan influido negativamente.
Podemos hacer cosas y sin duda siempre podemos mejorar, milagros con según
qué normas, según qué leyes y con según qué circunstancias económicas globales,
difícilmente podemos pasar como si esto no existiera. Ahora bien, dicho eso, creo
que precisamente estamos en condiciones para poder realizar ese trabajo colectivo
para poder mejorar el comercio de la ciudad.
En el tema de juventud, muy brevemente. Coincido plenamente, hay dos cuestiones
que no las decimos nosotros. No las dice el teniente de alcalde, no las dice la
alcaldesa, sino que lo dicen los propios jóvenes que han sido encuestados para
poder también tener su opinión. Y es evidente que los datos nos apuntan a que hay
dos factores importantes. La formación, la falta de formación en muchos casos, y la
falta de ocupación por otro. Y es por eso que el primer punto, si usted se mira el
plan de juventud del que dimos cuenta en el Pleno pasado, si no recuerdo mal, el
primer punto en el que ponemos la política, es precisamente en la transición de la
escuela al trabajo, y por eso es nuestra voluntad, yo he hablado de formación, he
hablado de economía, tenemos que generar oportunidades, tenemos que generar
actividad económica para que precisamente se puedan generar esas oportunidades
a esos jóvenes, o a esas personas no tan jóvenes, esos parados también de larga
duración, parados con una edad que tiene muchas dificultades para poder
encontrar trabajo. En ellos precisamente pensamos cuando estamos planteando
proyectos estratégicos de futuro.
Sra. González, se me olvidaba decirle que no dude que va a tener toda la
información sobre el grupo Planeta y sobre quienes, a ver, ya le aseguro que todas
las titulaciones están certificadas, son oficiales, hay también la universidad aquí, y
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además tendrá toda la información necesaria para que usted se quede bien
tranquila respecto a esta cuestión.
Amb el Sr. Monrós, crec que en el seu to de l’última intervenció podem estar
d’acord en que hem de mirar cap el futur. No sé si al proper debat de l’estat de la
ciutat tots convindrem que hem de parlar de present i de futur, o si hem de parlar de
passat, no ho sé, però en tot cas em sembla que parlar i mirar cap el futur, és
positiu de cara a fer propostes de millora per als nostres ciutadans. Poc a poc hem
anat millorant i mica en mica continuarem millorant la ciutat. Jo sóc, crec, una
alcaldessa molt crítica, el meu equip ho sap perfectament, per molt bé que fem les
coses sempre hi ha coses a millorar, estic d’acord. A mi la crítica no em molesta,
me la fan tots els ciutadans que em trobo pel carrer cada dia, i aquells que provoco
reunions amb ells perquè em diguin en viu i en directe el que pensen sobre el seu
barri, o sobre la seva ciutat.
Per tant, crec que des de la crítica constructiva és com podem caminar i en aquest
sentit també, al Sr. García li agraeixo el seu to. Dir-li que parlava de les empreses.
Jo, miri, jo vull que vinguin totes les empreses, les petites, les mitjanes i les grans.
En aquests moments, crec que és important que la ciutat, que aquesta realitat
metropolitana, que l’àrea metropolitana de Barcelona, que Catalunya generi, que
doni resposta a la situació de crisi que hem patit. Hem de generar, reactivar
l’economia, la podem reactivar des d’una ciutat, la podem reactivar des d’un altre
territori més ampli, però en tot cas, mentre no es reactivi a nivell general i no es
prenguin les mesures necessàries perquè això passi, com a mínim nosaltres ho
farem, ho intentarem des de la nostra ciutat. Les empreses grans possiblement
generen recursos, generen impostos, llocs de treball en gran mesura, les mitjanes
una mica menys, i les petites el que generen sobretot, que és molt important per a
una ciutat com l’Hospitalet, és cohesió social. El petit comerç, l’autònom, és el que
genera, més enllà de l’activitat econòmica que realitza, genera també una cohesió
molt important dins dels barris.
En el tema de la moratòria, no cal parlar més. Ja en parlarem i tindrem temps per
comentar, i en tot cas, també per puntualitzar. Perquè aquí tothom parla del PDU,
aquí hem fet un mig màster. Jo crec que valdria la pena, Sr. Fran Belver, que amb
una certa tranquil·litat es pugui tornar a explicar bé, què s’ha aprovat, com està
aquesta qüestió i cap a on anem i quins són els tràmits d’aquí endavant.
A veure, diverses coses, primer, el PDU està aprovat, és evident que es pot
recórrer, ho ha anunciat la Sra. Ana González, estan en tot el seu dret de presentar
tot el que vostès considerin, però el PDU s’ha aprovat per part de la Generalitat de
Catalunya. I dir també que l’Àrea Metropolitana de Barcelona no té cap
competència en aquesta matèria. Que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’igual
que l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament del Prat, l’únic que tenen és la
potestat de realitzar un informe respecte aquest projecte. L’informe que teníem de
l’Ajuntament de Barcelona era positiu. L’informe que teníem de l’Ajuntament del
Prat era positiu i l’informe tècnic realitzat per els tècnics de l’Àrea Metropolitana era
positiu.
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El què passa és que no podem confondre que una cosa són els informes tècnics
que ens agraden, i una altra, els informes tècnics que no ens agraden. Si ens
agraden estem més còmodes per votar a favor, i si no ens agraden doncs a lo millor
no estem tan còmodes per votar-los. Ho dic per clarificar, perquè crec que és... les
coses són així, l’Àrea Metropolitana no té competència, no li dic que no n’hagi de
tenir. Escolti’m, si hem de modificar les normes, es canvien. Allò que no ens agrada,
es modifica. Però avui sobre el PDU de la Gran Via, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona no té cap competència. Si la tingués no em semblaria malament.
Haguéssim consensuat igual que ho hem fet amb centenars d’institucions d’aquest
país, perquè s’ha fet tots els tràmits amb carreteres de l’Estat, amb carreteres de la
Generalitat, amb el Port, amb l’Aeroport, bé, amb tothom, per tenir els informes que
eren preceptius i vinculants. No era el cas de l’Àrea Metropolitana. Ho dic perquè
està molt bé, ja he sentit el tema dues o tres vegades, però les coses són com són,
i no com ens agradaria que fossin.
I per últim, ara sí que acabo. Home, en el segon... possiblement en aquest segon
torn, el to ha anat una mica diferent. En el primer torn la veritat és que algunes de
les intervencions semblava que aquesta ciutat era un autèntic desastre i que
estàvem a punt de la mort. Jo he demanat una dada, no sóc massa donada jo a
demanar moltes dades, però he demanat una dada al baròmetre per veure el què
opinen els ciutadans, i també, ho haig de dir perquè és que sinó al final sembla que
tot és un desastre.
Els ciutadans aproven la gestió de l’Ajuntament en un 77 %. La suspenen el 15 %.
Ho dic per situar aquesta qüestió. Crec que és important no ser un Govern que
pensi que ho fa tot perfecte, som conscients que tenim assignatures pendents que
hem de millorar, que hi ha coses que les hem de fer millor, d’altres que hem de fer
més.
El què sí demano a tots, és que des d’allà tots estem aquí. Som regidors i regidores
d’aquest Ajuntament, representants de la ciutat, i aquesta és la prioritat i crec que
és aquest el paper que cadascú de nosaltres hem de fer.
Ara bé, dit això, crec que tots, o quasi tots, estem representats en altres institucions,
i crec que millor que nosaltres, ningú no coneix la repercussió que moltes vegades
algunes decisions legislatives tenen sobre el dia a dia dels nostres ciutadans.
Feia referència a la primera intervenció, de que tenim un superàvit important.
Necessitem que aquest superàvit es reinverteixi en la ciutat, que es reinverteixi com
a inversió financerament sostenible, o en allò que es consideri que s’ha d’invertir,
però crec que no podem consentir des d’un ajuntament com aquest, amb una ciutat
com l’Hospitalet, que uns diners que són dels ciutadans, els paguem als bancs.
Per tant, crec que des de cada una de les administracions, des de les nostres
formacions polítiques, puguem fer arribar allà on sigui, que això és imprescindible
per al futur de la ciutat.
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I ja sí, com algú ha mencionat la meva intervenció, em sembla que era el Sr.
García, de la presa de possessió, que vostè ha mencionat el meu discurs de presa
de possessió. Doncs jo vull acabar igual que vaig acabar... Pues mire me va usted
a... se va a dar usted un gustazo de oírme otra vez... no, no. Solamente dos
párrafos.
I vull acabar amb el final de la intervenció que vaig fer de la presa de possessió. I
deia que l’Hospitalet no el construïm els polítics, el construïm tots plegats. Nosaltres
tenim la responsabilitat de vetllar pels interessos de la ciutadania. La nostra missió
és fer sentir la seva veu i fer realitat els projectes i els anhels col·lectius.
L’Hospitalet el construïm plegats, ningú no és imprescindible però tots els que
volem sumar som necessaris. L’Hospitalet serà el que vulguem que sigui entre tots i
totes. Crec que aquesta frase està plenament vigent.
I hem finalitzat el Ple i ja a aquestes hores aixequem la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

