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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 16/2015
Data: vint-i-quatre de novembre de dos mil quinze
Hora: 17.05h fins 23.10h
Lloc: Casa Consistorial

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

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

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
Sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.
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LECTURA I APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES
CORRESPONENTS A LES SESSIONS: ORDINÀRIA DE 27 D’OCTUBRE DE 2015
I EXTRAORDINARIA DE 5 DE NOVEMBRE DE 2015.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació als esborranys de les Actes
corresponents a les sessions ordinària del 27 d’octubre de 2015 i extraordinària de
5 de novembre de 2015, es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se
cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article 111.1 del DL
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Bé, bona tarda a tothom, donar la benvinguda a aquesta sessió ordinària del Ple de
novembre, i abans de donar lectura a l’Ordre del Dia, com tots saben, demà es
commemora el Dia Internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones,
una data que a l’any 1999 l’ONU va declarar de caràcter oficial i és per aquest motiu
que avui a la Junta de Portaveus hem acordat que abans d’iniciar-se el Ple, farem
un minut de silenci com a expressió del nostre rebuig a qualsevol forma de violència
envers les dones, i molt especialment en record a les 48 víctimes que durant aquest
any 2015 han mort a Espanya i a causa d’aquesta violència masclista, sis d’elles a
Catalunya. Doncs si li sembla a la Secretària, faríem aquest minut de silenci.

MINUT DE SILENCI

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, ara sí donaríem lectura a l’Ordre del Dia. Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
La Junta de Portaveus en sessió celebrada avui dia 24 de novembre, ha aprovat la
declaració institucional amb motiu del Dia Internacional per a l’eliminació de la
violència envers les dones que diu el següent:
El dia 25 de novembre és el dia internacional contra la violència de gènere.
Tots el Grups Municipals amb representació al Ple de l’Ajuntament proposen
l’adopció dels següent acord:
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PRIMER.- Adherir-se al manifest del 25 de novembre, elaborat per les quatre
diputacions territorials, l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de
Municipis de Catalunya i la Generalitat de Catalunya que literalment diu:
“MANIFEST INSTITUCIONAL: DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ DE LA
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES 25 de novembre de 2015
Avui 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem a
trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i
denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins
eradicar-la.
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques,
molt especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del
moviment feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir
una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i
filles i per dissenyar protocols d’actuació que compten amb la participació de
persones professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana
augmenta dia a dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents
manifestacions de la violència masclista.
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i
com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència
masclista i, en concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és
permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que posa de manifest la
necessitat d’abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les
complicitats a nivell individual i social.
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural
dels missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les
dones com a objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions
sexuals contra les dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, de les
actituds que promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització
del masclisme.
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de
l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la
violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per
acceptar que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per
entendre que la violència contra les dones és conseqüència d’un sistema social que
porta inscrit en el seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i
interpretar la realitat.
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, el masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini,
control i abús de poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un model de
masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior. La
violència masclista és l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura que
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destrueix vides i impedeix els desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats
i les llibertats de les dones.
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem
l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les
dones i organitza la vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a
ciutadanes de segona categoria.
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política
estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures i
d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció
a nivell nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de deconstrucció
del paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions
públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar
la Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè
és amb el treball de construir una societat democràtica moderna que eradiqui el
sistema patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència masclista.
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions
catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu
que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar
definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets
humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes.
Barcelona, novembre de 2015”

SEGON.- Proposar al Consell de Redacció dels Mitjans de Comunicació Públics de
l’Hospitalet la possibilitat de dedicar un espai permanent per sensibilitzar sobre la
necessitat d’una igualtat efectiva entre dones i homes, combatre els estereotips en
els que se sustenta el patriarcat i lluitar contra tots els diferents tipus d’expressió de
la violència masclista.
TERCER.- Definir un programa educatiu adreçat a les escoles i els instituts per
conscienciar els i les joves en la necessitat del respecte mutu i fomentar els valors
socials alternatius al model del patriarcat.
QUART.- Sostenir tots els dies de l’any, els recursos personals, materials i polítics
per a la igualtat i per a la prevenció i l’atenció jurídica, social i psicològica a les
víctimes de violència masclista, en compliment de l’art. 19 de la Llei Orgànica
1/2004, i establir un sistema estable de finançament estatal, autonòmic i local a llarg
termini.
CINQUÈ.- Reafirmar un compromís estable i perseverant com a administració
pública, un compromís que ha d’impulsar la necessària transformació dels valors
socials i implementar les mesures i dotació de recursos que permetin combatre la
xacra de la violència masclista a través de polítiques actives de lluita contra el
masclisme.
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SISÈ.- Reforçar les polítiques d’atenció a les víctimes de violència masclista
integrada dins del CAID.
SETÈ.- Crear un grup de treball de dones dins el Consell de Ciutat com a punt de
trobada i coordinació dels diferents agents implicats en la lluita contra la violència
masclista i la promoció de les polítiques d’igualtat home-dona.
VUITÈ.- Reforçar i ampliar les campanyes municipals de conscienciació i prevenció
contra la violència masclista a través del CAID.

SRA. ALCALDESSA
Ara faríem l’altra Declaració Institucional, L’Hospitalet contra la pena de mort.

SRA. SECRETÀRIA
Aprovada avui en Junta de Portaveus diu: Declaració Institucional, L’Hospitalet
contra la pena de mort.
Des de les primeres declaracions institucionals, el nostre municipi de l'Hospitalet
sempre ha tingut un especial interès pels Drets Humans: suports a mocions, treball
en institucions, declaracions, suport a la Carta de París de Drets Humans a la Ciutat
(2000). Compromisos que reflecteixen una preocupació pels drets bàsics de l'ésser
humà, que impliquen el més primari, com la sanitat, però que també reivindiquen
obertament els drets elementals del benestar, sense oblidar els econòmics, socials,
culturals i de gènere. Àmplia ha estat la nostra sensibilització en aquests temes,
comptant amb el suport d'altres administracions, des de seminaris a publicacions,
sempre des del respecte als que creem són els més primigenis drets de l'ésser
humà.
Desgraciadament la realitat actual ens posa davant el principi més indissoluble de
l'ésser humà, el dret a la vida. Element fonamental de la concepció de respecte i de
llibertat per a la Humanitat.
Constatem que en l'actualitat la Pena de Mort s'està usant com a instrument de
repressió habitual, amb perfils polítics, racials, ètnics i religiosos. També les
execucions extrajudicials i les "desaparicions" són assassinats polítics revestits de
formalitat.
És manifest també que sempre és a sectors empobrits o marginats als què amb
més regularitat se'ls aplica la pena.
Comprovem que la violència, sobretot exercida des de la justícia de les
administracions les deslegitima, imposant-se un acte de violència que embruteix a
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qui l'executa, que conté els riscs de ser infligida a innocents; i que la seva
irrevocabilitat la fa especialment perillosa.
Fa ja temps que l'organització Amnistia Internacional ens consciencia, amb el seu
col·lectiu de treball a l’Hospitalet, de la importància de conèixer aquestes
vulneracions i abusos en ser humà. Amb ells i altres organitzacions socials i
cíviques ens oposem amb tota contundència a la Pena de Mort, ja que representa el
càstig extrem, la pena més cruel, inhumana i degradant. Creiem que ningú, tampoc
les institucions, no poden violar el dret a la vida humana.
Per tant, des de l'Hospitalet manifestem que ha de ser l'Estat el garant del dret a la
vida de tot ser humà i que l'abolició de la Pena de Mort ha de ser una exigència per
a totes les institucions democràtiques, treballant en la seva abolició, per declarar-la
contrària al drets internacional i els Drets Humans que emanen de l'Organització de
Nacions Unides. Continuem la línia que es va emprendre en la Conferència
d'Estocolm sobre l'Abolició de la Pena de Mort de 1977, aprovada per més de doscents delegats dels cinc continents.
L’Hospitalet, 24 de novembre de 2015.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria llegida per part de tots els grups que li hem donat suport, i
ara ja sí que procediríem a l’Ordre del Dia ordinari.

La Sra. Secretària explica el nomenament dels components de les meses electorals
que presidiran les votacions el 20 de desembre de 2015. En aquesta ocasió tenim
267 meses electorals, repartides en 49 col·legis electorals, i elegim els titulars
President i dos suplents de President, el primer Vocal titular i els dos suplents de
primer Vocal i el segon Vocal i els dos suplents per cada segon Vocal. I a part, fem
quatre llistes de reserves per possibles excuses.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ACORD 1.- SORTEIG PÚBLIC PER A LA DESIGNACIÓ DELS COMPONENTS
DE LES MESES ELECTORALS, QUE S’HAN DE FORMAR PER A LES
ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT DEL 20 DE
DESEMBRE DE 2015.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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Vist el Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre, publicat al Butlletí Oficial de l’Estat
número 257 de 27 d’octubre de 2015, pel qual es convoquen eleccions al Parlament
de Catalunya, en la forma establerta a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
règim electoral general.
Atès que segons l’article 26 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general, correspon als Ajuntaments, sota la supervisió de les Juntes
Electorals de Zones, la celebració del sorteig públic per a la designació dels
membres que formaran les meses electorals, el qual haurà de tenir lloc entre els
dies 25è i 29è posteriors a la convocatòria.
Vist l’acord de la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet de 10 de novembre de
2015, pel qual s’acorda, entre altres, autoritzar a tots els ajuntaments que formen la
jurisdicció de la Junta la utilització de sistemes informàtics per al sorteig de les
meses electorals, la delegació en els secretaris d’aquests ajuntaments de la
supervisió del sorteig i la posterior signatura de les notificacions dels esmentats
nomenaments.
Vistes les especificacions del sorteig per a la designació dels components de les
meses electorals que presidiran les votacions en les eleccions al Congrés dels
Diputats i al Senat 2015 elaborades pel Departament d’Informàtica, que figuren
incorporades a l’expedient.
Vist que de conformitat amb l’article 26 de la LOREG, amb la modificació
incorporada per la Llei Orgànica 2/2011, de 28 de gener, podran ser membres de
Mesa les persones que siguin majors d’edat i menors de 70 anys, incloses al cens
electoral de cada Mesa, que sàpiguen llegir i escriure, essent requisit per ser
President disposar del títol de Batxiller o Formació Professional de segon grau i,
subsidiàriament, Graduat Escolar o equivalent.
Vist l’informe jurídic emès per la Secretaria General del Ple, en funcions, en data 16
de novembre de 2015 (L’H 45/2015).
El Ple a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Coordinació i Planificació
Estratègica
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR els membres de les 267 meses electorals que s’han de
formar en aquest municipi per a la celebració de les eleccions al Parlament de
Catalunya 2015, segons resultat del sorteig que figura en la relació nominal
diligenciada per la Secretària de la Corporació que s’incorporarà a l’expedient.
SEGON.- APROVAR la llista de reserves de càrrecs, resultant del sorteig, per a
possibles substitucions dels nomenats inicialment, la qual figura en la relació
nominal diligenciada per la Secretària de la Corporació que s’incorporarà a
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l’expedient.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord i el resultat del sorteig a la Junta Electoral
de Zona de l’Hospitalet.
QUART.- COMUNICAR els corresponents nomenaments a les persones que hagin
resultat designades com a membres de les meses electorals.
Es procedeix a realitzar, en presència dels assistents a la sessió, el sorteig
informàtic per a la designació dels components de les meses electorals que s’han
de formar per a la celebració de les eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat
que se celebraran el proper 20 de desembre de 2015, conforme s’ha explicat
anteriorment. El resultat del sorteig s’incorpora a l’expedient mitjançant llistes
impreses degudament diligenciades per la Secretària de la Corporació.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

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

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor dels punts 8, 9, 13, 14, 17 i 18, i em dono per assabentada de la resta.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Voto a favor del punt 8, del 9, del 13, del 14, del 17 i del 18, i dels altres em dono
per assabentat.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda, nosaltres ens donarem per assabentades del 2 al 7, votarem a favor del
8, votarem en contra del 9, ens donarem per assabentades també del 10 al 12, 10,
11, 12, i votarem en contra també del 13 i del 14, ens donem per assabentades del
15 i del 16, i ens abstindrem en els punts 17 i 18.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Ens donarem per assabentats del 2 al 7, votarem a favor del 8, votarem en contra
del 9, ens donem per assabentats del 10, 11 i 12, votem en contra del 13 i del 14,
assabentats del 15 i el 16, i ens abstenim del 17 i el 18.
Manifestar que hi ha una sèrie de punts que fan referència al nostre vot negatiu en
el tema de les composicions, modificacions dels consells de districte, tot un tema
que aquí es dóna la paradoxa que estem aprovant o donant-nos per assabentats
d’uns punts en els quals, a dia d’avui, ja han canviat totalment, és a dir, ens donem
per assabentats de la composició d’una sèrie de consells de districte, d’una sèrie de
composicions, que a dia d’avui és irreal. Irreal, perquè s’han produït uns fets que
més endavant ja els anirem comentant, perquè hi ha una moció que parla del tema,
i votem en contra d’una sèrie de composicions, perquè entenem que hi ha coses
que en aquesta vida es poden fer, que són perfectament lícites, però que crec que
mereixien una explicació en Junta de Portaveus com a mínim, dels temes que s’han
portat a terme.
I estic parlant de la dissolució d’un grup polític i del pas de dos regidors a la posició
de no adscrits i d’un pacte de govern que s’ha produït amb el Partit Socialista, que
nosaltres esperàvem que hi hagués una explicació pública i notòria en Junta de
Portaveus, com a mínim, per explicar el per què d’aquest canvi que curiosament
s’ha produït en el temps en el mateix moment que dues persones passen a deixar
de pertànyer a un grup a ser no adscrits i produir-se el pacte en el moment. Jo crec
que, més enllà que sigui lícit aquest pacte, jo no seré qui el posi en dubte, penso
que les coses tenen maneres i actituds de fer-se, i jo el que esperava era una
manera i una actitud més positiva, oberta i explicativa, no només a nosaltres, sinó a
tota la ciutadania, del pacte que s’ha produït. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí, ens donem per assabentats dels dictàmens del 2 al 7, i també del 10 al 18,
votarem a favor del dictamen número 8, en contra del 9, i també ens abstindrem
dels dictàmens 17 i 18.

SRA. SECRETÀRIA
Falta el posicionament del 13 i 14.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Abstenció.
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SRA. ALCALDESSA
13 i 14 abstenció.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Votarem a favor del dictamen número 8, en contra del 9, en contra del 13 i del 14,
abstenció en el 17 i en el 18, i ens donem per assabentats de la resta.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Ens donem per assabentats del 2 al 7.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En el número 8 ens abstindrem, per un motiu, perquè volem posar sobre la taula
que qüestionem l’existència i el funcionament del Consell Comarcal. També hem
parlat amb les entitats que gestionen les beques i ens hem adonat que a la pràctica
no s’ha produït l’eliminació dels endarreriments en el pagament, sí que és veritat
que quan l’ajuntament l’avança paga més ràpidament que el Consell Comarcal,
però no s’ha solucionat aquest problema. Nosaltres considerem que haurien de
retornar el gestionar des de l’ajuntament aquesta part de les beques que ja tenen
pes al pressupost municipal, que les hauríem de gestionar nosaltres i retirar-ho de
la gestió del Consell Comarcal.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A veure, ens posicionem en contra del 9, ens assabentem del 10, de l’11, del 12, en
contra del 13, en contra del 14 i assabentats del 15 i del 16.
Queremos comentar que los regidores no adscritos, por ética, deberían dimitir, se
presentaron con una formación política que les ha expulsado, llegaron a la política
de manera fraudulenta, usurpando un nombre y el trabajo de otros colectivos, que
no lo usaron, por respeto, cuando los espacios de confluencia no pudieron ser
posibles. La falta de ética ha estado presente desde el principio, la falta de
honestidad al presentarse ante los votantes, también con un programa que no les
pertenecía. Lamentablemente, no nos extrañan en absoluto los últimos
acontecimientos y los consideramos propios de quien no tiene ética, ni personal, ni
política. Lamentamos también que el Partido Socialista de Hospitalet utilice
semejantes prácticas que en nada favorecen la imagen de desgaste y descrédito de
la función política. Rechazamos estas medidas que sepultan la voluntad de la
ciudadanía, que emitió su voto configurando un Consistorio diverso y plural. Por
respeto a la ciudad, los expulsados deberían dimitir y el gobierno de la ciudad
deshacer unos acuerdos que en nada favorecen al conjunto de la ciudadanía.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Ens abstindrem del 17 i del 18. Sobre el comentari del mateix expedient,
entenem..., sobretot el 18, la modificació pressupostària que es fa, parla de la forma
de gestionar-lo, de fer l’anàlisi comptable de cóm es situa, que creiem que el mateix
informe diu, que és millor situar-lo d’una manera centralitzada, el tema dels serveis.
I també una part de l’informe de l’expedient 191, perdó, del 123, creiem que hi ha
un error, un còpia i pega, en el que s’indica dels consums d’electricitat i gas, quan
es parla de despeses en comunicacions telefòniques, llavors, els propis elements
que comenta l’expedient, per demanar una millor vinculació, una gestió
pressupostària d’una manera més fàcil i que hi hagi un millor i major control al
respecte. Ens abstindrem en els dos.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Buenas tardes, en el punto número 2 nos damos por enterados, en el número 3
también nos damos por enterados, en el número 4 enterados, número 5 enterados,
en el 6 enterados, en el 7 enterados, en el 8 estaremos de acuerdo, en el 9
estaremos en contra, en el 10 nos damos por enterados, en el 11 enterados, en el
12 le cederé la palabra al compañero Rai, en el 13 en contra, en el 14 en contra, en
el 15 también tendrá la palabra Rai, en el 16 también tiene la palabra el compañero
Rai, en el 17 abstención y en el 18 abstención.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Buenas tardes. En relación con los puntos 9, 10, 11 y 12 del Orden del Día,
comentar que en fecha 11 de noviembre de 2015 conocimos la efectiva expulsión
de los dos concejales y la disolución del grupo municipal Guanyem L’Hospitalet,
Ganemos. La decisión de dichos concejales de no renunciar a su acta de concejal y
pasar a la condición de no adscritos los convierte, por su expulsión del partido al
que representaban, en tránsfugas.
El portavoz del PSOE de San Javier, un municipio de Murcia, ante el abandono el
30 de septiembre de 2015 de su grupo municipal por parte de uno de sus ediles y
adquirir este la condición de no adscrito, no dudo en calificar tal decisión como una
traición. Y debe preguntarse ¿a quién representan ahora? A nadie más que a ellos
mismos, lo más lógico es que abandonen su acta de concejal, y acaba afirmando,
han traicionado a los votantes que nos dieron su respaldo y espero que ningún
grupo político les dé cobijo y se quede políticamente aislado. Ante este hecho, el
PSOE de San Javier presentó una moción similar a la presentada ahora por nuestro
grupo municipal, que fue apoyada, entre otros, por los ciudadanos de San Javier.
¿No les parece sensata esta valoración de sus compañeros del PSOE de San
Javier? A nosotros sí, sin la menor duda.
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A los concejales tránsfugas Rafael Jiménez y Cristina Santón les pediría que por
ética, lealtad y respecto a la voluntad de los ciudadanos que votaron en su día al
partido Guanyem, renuncien a su acta de concejal, que recuperen, en palabras de
Séneca, “el sum esse”, el ser de uno mismo, y renuncien al “alienum esse”, el ser
de otro, que ahora representan las cadenas de ese pacto que han hecho con el
Partido Socialista, firma que carece de legitimidad de la representación política, que
carece del aval de los ciudadanos que decidieron que un partido político los
representara en este ayuntamiento, estuvieran ustedes al frente o no, porque la lista
presentaba varios candidatos. Muchas gracias.
En relación con los nombramientos, los puntos 15 y 16 del Orden del Día, con los
nombramientos de los concejales adjuntos, comentar que estos nombramientos, de
los que ahora nos damos por enterados, son el pago al pacto programático y de
buen gobierno para el mandato 2015-2019, que el pasado día 12 de noviembre de
2015 firmaron el PSC de l’Hospitalet y dos concejales tránsfugas expulsados del
partido Guanyem L’Hospitalet. Este pacto se hizo público en la web del PSC,
refiriéndose siempre a los dos regidores que se presentaron por Guanyem
L’Hospitalet, bonito eufemismo ¿qué les daba vergüenza poner que ese pacto lo
firmaban con dos concejales expulsados del partido Guanyem? ¿por qué hurtar esa
información a los ciudadanos?
Ese pacto, nacido de la incapacidad para gestionar una mayoría a la que no están
acostumbrados, ha llevado a la Alcaldesa de nuestra ciudad, Núria Marín, a crear
dos nuevas concejalías adjuntas, en régimen de dedicación exclusiva, para sus dos
nuevos socios de gobierno. La condición de concejales no adscritos supone la
indemnización por asistencia a plenos de la cantidad máxima de 19.500 euros
anuales cada uno de ellos, la decisión de la Alcaldesa de esta ciudad supondrá que
cada concejal tránsfuga perciba 65.500 euros anuales, es decir, un beneficio
añadido particular para los concejales tránsfugas expulsados de Guanyem, de
46.000 euros anuales cada uno, 92.000 euros anuales, cantidad a la que deberá
sumarse el coste de la cotización a la seguridad social por parte de la empresa.
Ya sabemos cuál es el precio que ustedes están dispuestos a pagar por un acto de
traición a un partido con representación en esta corporación, lo que cuesta el voto
de un tránsfuga son 46.000 euros al año. Sí, porque les guste oírlo o no, ustedes lo
que han hecho ha sido pervertir la voluntad de los ciudadanos que en su día
decidieron elegir en las elecciones, perdón, decidieron votar al partido Guanyem. Lo
que ustedes han hecho es un pacto para mercantilizar la política, poniendo un
precio al voto de cada uno de los ciudadanos, en este caso, 6,60 euros por voto y
año, recordemos que Guanyem obtuvo 6.962 votos. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, passem a la Comissió Permanent de Drets i Territori.
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SRA. SECRETÀRIA
Abans d’avançar en l’Ordre del Dia, dir que el punt 9 de l’Ordre del Dia no s’ha
aprovat, el relatiu a la presa de coneixement pel Ple de la dissolució del grup
municipal, amb 14 vots en contra i 13 vots a favor, però el grup quedarà dissolt
igual, perquè era l’execució d’un acord anterior de Ple del mes de juliol.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs que quedi constància que, malgrat el vot contrari dels grups, el grup
Guanyem s’ha dissolt. Si vol continuar Sra. Secretària amb la Comissió Permanent
de Drets i Territori.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ACORD 2.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE LA
REGIDORA PRESIDENTA DEL DISTRICTE I NÚM. 8307/2015 DE 23
D’OCTUBRE, AMB RECTIFICACIÓ PER RESOLUCIÓ 8831/2015, DE 10 DE
NOVEMBRE, RELATIVA A DETERMINACIO NOMINAL DE LA COMPOSICIO
DEL CONSELL DE DISTRICTE I (CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

El Regidor de Govern de Participació Ciutadana, en exercici de les facultats de
control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del
que disposa l'article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent
(BOP 25-02-2013), DÓNA compte al Ple de les resolucions de la Regidora
Presidenta del Districte I, núm. 8307/2015, de 23 d’octubre i rectificació d’errades,
resolució 8831/2015, de 10 de novembre.
La resolució 8307/2015 de 23 d’octubre, incorporant la rectificació d’errors en
resolució 8831/2015, de 10 de novembre, queda com segueix:
La Regidora Presidenta del Districte I, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel decret d’alcaldia
5527/2015, de 15 de juny, en relacio amb el procediment que es segueix per la
designació dels membres del Consell de Districte.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
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ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 19 de juny de 2015 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia mitjançant Decret 6973/2015, de 17 de setembre, va nomenar
els Secretaris dels diferents Consells dels Districtes de la Ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència número 7015/2015 de 18
de setembre es va determinar el calendari de designació dels membres dels
Consells dels Districtes que no corresponen a l’alcaldia, els quals consten a
l’expedient nomenats d’acord amb els procediments que per cadascun dels
membres preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana,
corresponent ara efectuar la resolució que contingui la composició nominal del
Consell de Districte per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret 8046/2015, de 16 d’octubre, va nomenar els
Presidents, Vicepresidents i Membres de la Corporació que formaran part dels
diferents Consells dels Districtes de la ciutat.

Aquesta Regidoria Presidència del Districte I en exercici de les facultats que li
atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte I a l’empara de l’art.
33.b) i l’acord del Ple de 19 de juny de 2015 els 5 veïns i entitats per raó de la seva
tasca significativa a l’àmbit territorial del Districte següents:
- Sra. Mª Carmen Hueso Brunet
- Sra. Antonia Pérez Barba
- Sr. Jesús Rocosa Mitjavila
- Sr. Joan Ramón Patón Mata
- Sr. Luís Estevez Dieguez
SEGON.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE I (El
Centre, Sant Josep i Sanfeliu) la qual deriva de les actuacions i resolucions que
consten en l’apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i que és la
següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sra. Mercè Perea i
Conillas
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL:. Sr. José M. Garcia Mompel
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c) VOCALS DEL CONSELL:
a.

Regidor en representació del Grup Polític Municipal del PSC, el
Sr. Josep Mª Garcia Mompel.

b.

Regidor en representació del Grup Polític Municipal del C’S , el
Sr. Miguel Manuel Garcia Valle.

c.

Regidor en representació del Grup Polític Municipal de ICV-EuiAPiratas-E, el Sr. Ivan Nieto Martínez.

d.

Regidor en representació del Grup Polític Municipal del PP, el Sr.
Francisco Javier Martin Hermosin.

e.

Regidor en representació del Grup Polític Municipal de ERC, el
Sr. Antoni Garcia i Acero.

f.

Regidora en representació del Grup Polític Municipal de GL’H, la
Sra. Cristina Santon Ramiro.

g. Regidor en representació del Grup Polític Municipal de CiU, el Sr.
Jordi Monrós i Ibañez.
h. Regidor en representació del Grup Polític Municipal de CUPPoble Actiu, el Sr. Christian Giménez Márquez
• En representació de l’Associació de Veïns del Centre L’H, el Sr. Antonio
Bisbal Pascual
• En representació de l’Associació de Veïns de Sant Josep, el Sr. Manuel
Piñar López
• En representació de l’Associació de Veïns de Sanfeliu, el Sr. Pedro
Ignacio Ruiz-Peinado Garcia-Cervigón
• Un Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
• Un Representant del Consell Escolar Municipal
•

27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a
terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34 als apartats 4.f) i 34.5 del
Reglament.
i.
ii.

En representació de l’entitat AA.VV. Camí de la Fonteta, la
Sra. Teresa Casals Carbonell
En representació de l’entitat Agrupament Escolta Lola
Anglada, el Sr. Josep M. Esteve Guilera
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iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.
xii.
xiii.
xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.

xix.
xx.
xxi.
xxii.
xxiii.
xxiv.
xxv.
xxvi.

En representació de l’entitat AMPA CEIP Busquets i Punset,
el Sr. Juan Carlos Calderón Moya
En representació de l’entitat Ass. Cultural “El Ateneillo de
L’H”, el Sr. Jose Luis Ramirez Fernandez
En representació de l’entitat As. Ecuatorianos Jipijapenses en
Catalunya, el Sr. Victor Sabino Chavarria Pua”
En representació de l’entitat As. Soc. Cult. Centro Castellano
Leonés, el Sr. Andres Jesus Navarro Pedraz
En representació de l’entitat Ass. Catalana Amics del Bonsai,
el Sr. Jordi Domenech Roura
En representació de l’entitat Ateneu de Cultura Popular, la
Sra. Clementina Erill Prat
En representació de l’entitat Casino del Centre de L’H., el Sr.
Jose Miguel Goyta Vendrell
En representació de l’entitat Centre d’esplai Xixell, la Sra.
Noelia Torres Garcia
En representació de l’entitat Centre Catòlic de L’Hospitalet, el
Sr. Xavier Rios Tubau
En representació de l’entitat Club Ciclista La Catalana, el Sr.
Jose Antonio Perez Fernandez
En representació de l’entiat Club d’Aeromodelisme Delta, el
Sr. Jaume Leyes Terradas
En representació de l’entitat Club Petanca L’Hospitalet
Centre, el Sr. Daniel Lledó Mercado
En representació de l’entitat Club Petanca Sanfeliu, el Sr.
Juan Navarro Gonzale
En representació de l’entitat Colla Diables Folcat Diabòlic, la
Sra. Mª Jesus de la Rosa Buendia
En representació de l’entitat Ass. De Diables Kabra de L’H., el
Sr. Marc Puigüelo Viñado
En representació de l’entitat Colla Infantil de Diablons i
Tabalers Escola Sant Josep El Pí, el Sr. Javier Caviedes
Garcia
En representació de l’entitat Dones del Centre, la Sra. Josefa
Castro Rodriguez
En representació de l’entitat Fundació Sant Roc, la Sra. Maria
Segalà Novell
En representació de l’entitat Ass. Gent Gran de L’HospitaletCentre, el Sr. Jordi Simó Casals
En representació de l’entitat Grup Botigues Centre i Sant
Josep, la Sra. Pilar Palau Sabater
En representació de l’entitat Jubilados y Pensionistas Sant
Josep, el Sr. Justo Herrera Herrera
En representació de l’entitat La Talaia As. Festes del Centre,
la Sra. Maria Raventós Rosell
En representació de l’entitat Setmana del Cant Coral
L’Hospitalet, el Sr. Vicenç Adrubau Suñer
En representació de l’entitat Societat Ornitològica de L’H, el
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xxvii.

Sr. José Luis del Bosque Conde
En representació de l’entitat Gent de Pau, el Sr. Francisco
Flor Nicolas

• 5 membres designats entre veïns/es o entitats que porten a terme una
tasca significativa al Districte i que han estat designats per la Regidora
Presidenta per mitjà d’aquesta resolució que fixa la composició final del
Consell.
- Sra. Mª Carmen Hueso Brunet
- Sra. Antonia Pérez Barba
- Sr. Jesús Rocosa Mitjavila
- Sr. Joan Ramón Patón Mata
- Sr. Luís Estevez Dieguez
d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Carles Jordi Lavilla
TERCER.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
QUART.- NOTIFICAR aquesta resolució al President/a i al/a la Secretari/a del
Consell de Serveis Socials i del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat a fi
de que designin el seu representant.
CINQUÈ.- INSTAR a la Presidenta del Consell del Districte per tal que convoqui la
sessió extraordinària per a la constitució del Consell abans del proper 10 de
novembre de 2015.

ACORD 3.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE II NÚM. 8062/2015, DE 19 D’OCTUBRE,
RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL DEL
CONSELL DEL DISTRICTE II (COLLBLANC-LA TORRASSA).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

El Regidor de Govern de Participació Ciutadana, en exercici de les facultats de
control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del
que disposa l'article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent
(BOP 25-02-2013), , DÓNA compte al Ple de la resolució del Regidor President del
Districte II, núm. 8062/2015, de 19 d’octubre, que literalment diu:
“El Regidor President del Districte II, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel decret de l’alcaldia
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5527/2015, de 15 de juny, en relació amb el procediment que es segueix per la
designació dels membres del Consell de Districte.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 19 de juny de 2015 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’alcaldia mitjançant Decret 6973/2015, de 17 de setembre, va nomenar
els Secretaris dels diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 8046 de 16 d’octubre de 2015, va nomenar,
els Presidents, Vicepresidents, i Membres de la Corporació que formaran part dels
diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència núm. 6975 de data 18 de
setembre de 2015 es va determinar el calendari designació dels membres dels
Consells dels Districtes que no corresponen a l’alcaldia, els quals consten a
l’expedient nomenats d’acord amb els procediments que per cadascun dels
membres preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana,
corresponent ara efectuar la resolució que contingui la composició nominal del
Consell de Districte per aplicació de l’art. 34.3 de l’ esmentat Reglament.
Aquest Regidoria Presidència del Districte II en exercici de les facultats que li atorga
l’art. 34.2 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte II a l’empara de l’art.
33.b) del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat
i l’acord del Ple de 19 de juny de 2015 els 5 veïns i entitats per raó de la seva tasca
significativa a l’àmbit territorial del Districte:
- Sra. Laia Pajuelo Sans
- Sr. Salvador Fernández Pompas
- Sra. Lucía Fernández Pardo
- Sr. Luciano Morote García
- Sr. Andrés Orta Ortega
SEGON.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE II, la
qual deriva de les actuacions i resolucions que consten en l’apartat anterior i la part
expositiva de la present Resolució i que és la següent:
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a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. Cristian Alcazar Esteban
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sr. Francesc J. Belver Vallés
c) VOCALS DEL CONSELL :
-Regidor en representació del Grup del Partit dels Socialistes de Catalunya: Sr.
Francesc Josep Belver i Vallés
-Regidor en representació del Grup de Ciutadans: Sra. M. Carmen Esteban
Fernández
-Regidor en representació del Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa-Pirates: Sra. Ana González Montes
-Regidor en representació del Grup del Partit Popular de Catalunya: Sr. Pedro
Alonso Navarro
-Regidor en representació del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya: Sr.
Jorge Garcia i Muñoz
-Regidor en representació del Grup Guanyem L’Hospitalet: Sr. Rafael Jiménez Ariza
-Regidor en representació del Grup de Convergència i Unió: Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez
-Regidor en representació del Grup de Candidatura d’Unitat Popular: Sr. Christian
Giménez Márquez
-En representació de l’Associació de Veïns de la Torrassa: Sra. Dolores Colas
Villanueva
-En representació de l’Associació de Veïns de Collblanc: Sr. Jofre Ernesto Rojas
Salazar
-El representant del Consell Municipal de Serveis Socials
-El representant del Consell Escolar Municipal
-Representant de la Comissió de Seguiment del Pla Integral de Collblanc-la
Torrassa: Sra. Carmen Morro Ferreiro.
•

27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme
activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea conforme
preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
1. En representació de l’entitat Comissió de Festes Collblanc-la
Torrassa, la Sra. Pepa Gàsquez i Gil
2. En representació de l’entitat Associació Educativa Itaca, el Sr.
Felipe Campos Rubio
3. En representació l’entitat Jubilados y Pensionistas Casal Progres,
la Sra. Antonia Cárdenas García
4. En representació de l’entitat Club Basquetbol Santiago, la Sra.
Mónica Núñez Farré
5. En representació de l’entitat Penya Petanca Terra Alta, la Sra.
Lola Codina Roma
6. En representació de l’entitat Ajedrez Jake Club, el Sr. Jaime
Ventura Montero
7. En representació de l’entitat Ateneu Cultural Catalonia, el Sr.
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Jose Antonio Higueras Jerez
8. En representació de l’entitat Club Esportiu Escola CollblancTorrassa, el Sr. Miguel Gómez Muñoz
9. En representació de l’entitat Associació Almouna, la Sra. Fatiha
Lahmame Lahmame
10. En representació de l’entitat Cooperacció, la Sra. Carme Rimbau
Cabrera
11. En representació de l’entitat Comissió Organitzadora d’Actes
Mare de Déu dels Desemparats, el Sr. Josep Fernández Dalfó.
12. En representació de l’entitat Casal de la Gent Gran de la
Torrassa, el Sr. Jaime Canela Salvador
13. En representació de l’entitat JOC Collblanc, la Sra. Marta Alonso
Gardon
14. En representació de l’entitat Al Karia ONGD Catalana, la Sra.
Xavier Barreda Cortiella
15. En representació de l’entitat Grup Dones Collblanc-la Torrassa, la
Sra. Montserrat Parejo Nievas
16. En representació de l’entitat Fundació Akwaba, la Sra Daniela
Vilarasau Mitjans
17. En representació de l’entitat Associació Sardanista CollbancTorrassa, el Sr. Jaume Gubert Gubert
18. En representació de l’entitat Casa de Baena, As. Cultural
Andaluza en Cataluña, el Sr. Manuel Aguilera Ortiz
19. En representació de l’entitat AMPA CEIP Santiago Ramon y
Cajal, el Sr. Guy Roger Embumba Bilowa
20. En representació de l’entitat AMPA CEIP Marius Torres, la Sra.
Elisenda Giménez Luque
21. En representacio de l’entitat AMPA Escola Sant Jaume, la Sra. M.
Beatriz Fernández Gensana
22. En representació de l’entitat Centro Cristiano “La Roca” en L’H, el
Sr. Angel Alcarria Fresneda
23. En representació de l’entitat AMPA EBM la Casa del Parc, la Sra.
Ana Pujadas Mullon
24. En representació de l’entitat AMPA Escola Ernest Lluch-L’H, el
Sr. Miquel Zorraquino Cebrian
25. En representació de l’entitat Mujeres Palante, la Sra. Norma Véliz
Torresano
26. En representació de l’entitat Drecera, SCCL, el Sr. Joan Muntané
Seuba
27. En representació de l’entitat Associació M3 Serveis Socials, la
Sra. M. Lluisa Martínez Alvarez
•

5 membres entre veïns/es o entitats que portin a terme una tasca significativa
al Districte i que han estat designats pel Regidor President del Districte per mitjà
d’aquesta resolució que fixa la composició final del Consell:
- Sra. Laia Pajuelo Sans
- Sr. Salvador Fernández Pompas
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- Sra. Lucía Fernández Pardo
- Sr. Luciano Morote García
- Sr. Andrés Orta Ortega
d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. David Cons Orús
TERCER.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple Municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
QUART.- NOTIFICAR aquesta Resolució al President, i a la Secretaria del Consell
de Serveis Socials i del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat a fi de que
designin el seu representant
CINQUÈ.- INSTAR al President del Consell del Districte II per tal que convoqui la
sessió extraordinària per a la constitució del Consell abans del proper 10 de
novembre de 2015”

ACORD 4.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DE LA
REGIDORA PRESIDENTA DEL DISTRICTE III NÚM. 8172/2015, DE 21
D’OCTUBRE, AMB RECTIFICACIÓ PER RESOLUCIÓ 8268/2015, DE 22
D’OCTUBRE, RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL
DEL CONSELL DEL DISTRICTE III (SANTA EULALIA I GRAN VIA).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

El Regidor de Govern de Participació Ciutadana, en exercici de les facultats de
control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del
que disposa l'article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent
(BOP 25-02-2013), , DÓNA compte al Ple de les resolucions de la Regidora
Presidenta del Districte III, número 8172/2015, de 21 d’octubre i rectificació
d’errades, resolució 8268/2015, de 22 d’octubre.
La resolució 8172/2015, de 21 d’octubre, incorporant la rectificació d’errors en
resolució 8268/2015, de 22 d’octubre, queda com segueix:
La Regidora Presidenta del Districte III, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel decret de l’alcaldia
5527/2015, de 15 de juny, en relació amb el procediment que es segueix per la
designació dels membres del Consell de Districte.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
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ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 19 de juny de 2015 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia, mitjançant Decret 6973/2015, de 17 de setembre, va nomenar
els Secretaris dels diferents Consells dels Districtes de la ciutat,
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència núm. 6854/2015, de 16
de setembre, es va determinar el calendari designació dels membres dels Consells
dels Districtes que no corresponen a l’alcaldia, els quals consten a l’expedient
nomenats d’acord amb els procediments que per cadascun dels membres preveu
l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, corresponent ara
efectuar la resolució que contingui la composició nominal del Consell de Districte
per aplicació de l’art. 34.3 de l’ esmentat Reglament.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 8046/2015, de 16 d’octubre, va nomenar els
Presidents, Vicepresidents i Membres de la Corporació que formaran part dels
diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
Aquesta Regidoria Presidència del Districte III en exercici de les facultats que li
atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte III a l’empara de
l’art. 33.b) del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de L’Hospitalet de
Llobregat i l’acord del Ple de 19 de juny del 2015 els següents dos veïns per raó de
la seva tasca significativa a l’àmbit territorial del Districte:
-Sr. Tomás Rodríguez Meroño
-Sr. Francisco del Río Ballesta
SEGON.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE III
(SANTA EULÀLIA I GRANVIA SUD) la qual deriva de les actuacions i resolucions
que consten en l’apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i que és
la següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sra. Mª Ángeles Sariñena
Hidalgo
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: Sr. Francesc Josep Belver i Vallés
c) VOCALS DEL CONSELL :
•

Regidor en representació del Grup Polític Municipal del Partit dels Socialistes de
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Catalunya: Sr. Francesc Josep Belver i Vallés
•

Regidora en representació del Grup Polític Municipal de Ciutadans: Sra. Mª
Carmen Esteban Fernández

•

Regidor en representació del Grup Polític Municipal d’Iniciativa Catalunya Verds
- Esquerra Unida i Alternativa – Piratas: Sra. Juliana Carballeira Pascual

•

Regidor en representació del Grup Polític Municipal del Partit Popular: Sra.
Sònia Esplugas González

•

Regidor en representació del Grup Polític Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya: Sr. Antoni García i Acero

•

Regidora en representació del Grup Polític Municipal de Guanyem l’Hospitalet:
Sra. Cristina Santón Ramiro

•

Regidor en representació del Grup Polític Municipal de Convergència i Unió: Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez

•

Regidor en representació del Grup Polític Municipal de Candidatura d’unitat
Popular – Poble Actiu: Sr. Christian Giménez Márquez

•

Representant de l’Associació de Veïns “Agrupació de Veïns 5 Carrers de Santa
Eulàlia”, Sr. Isidoro González Fernández.

•

Representant de l’Associació de Veïns “Ildefons Cerdà de Granvia Sud”, Sr.
Bartomeu Fité Colomar

•

Un Representant del Consell Municipal de Serveis Socials

•

Un Representant del Consell Escolar Municipal

•

27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a terme
activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per l’assemblea conforme
preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
1. En representació de l’entitat Comissió de Festes de Santa
Eulàlia, el Sr. Antonio Martorell González
2. En representació de l’entitat Comissió de Festes Gran Via Sud, la
Sra. Ana Perea Clemente.
3. En representació de l’entitat Asociación Andaluza CCR Amigos
de Santa Eulàlia, el Sr. José María García-Calvillo Fernández
4. En representació de l’entitat Associació Coral i Humorística Drac
D’Or, el Sr. Ramón López de la Mata
5. En representació de l’entitat Associació Cultural de Recreació
Històrica Rubicón, el Sr. Raúl Muñoz García
6. En representació de l’entitat Associació Cultural Santa Eulàlia
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2002, la Sra. Antonia Sánchez Ramírez
7. En representació de l’entitat Associació Dinàmica Artesanal
Intel·lectual, la Sra. Mª Luz Sánchez Abad
8. En representació de l’entitat Centre de Cultura Popular La
Asunción, la Sra. Carme Cortés i Martínez
9. En representació de l’entitat Col·lectiu de Pintura Santa Eulàlia, la
Sra. Carme Martínez Martínez
10. En representació de l’entitat Grup Dones de Santa Eulàlia, la Sra.
María Clemente Díaz
11. En representació de l’entitat Agrupació Esportiva Santa Eulàlia, el
Sr. Fernando Leiva Camacho
12. En representació de l’entitat Club de Fútbol Santa Eulàlia, el Sr.
José Manuel Banderas Vozmediano
13. En representació de l’entitat Club Petanca Ildefons Cerdà, el Sr.
Manuel de Andrés Riera
14. En representació de l’entitat Club Petanca Santa Eulàlia, el Sr.
Vidal Burgos Sotillos
15. En representació de l’entitat Fundació Esportiva L’Hospitalet
Atlètic, el Sr. Jordi Ors Caraballo
16. En representació l’entitat Gran Vía Club Petanca, el Sra. Angela
Escudero Alvarez.
17. En representació l’entitat Fundació Privada Santa Eulàlia, el Sr.
Jofre Fuguet Gonzano
18. En representació de l’entitat Jubilats i Pensionistes Provençana,
el Sr. Antonio Luque Domínguez
19. En representació de l’entitat Skamot Diabòlic de Santa Eulàlia, el
Sr. Artur Marfà Planas
20. En representació de l’entitat Grup de Comerciants de Santa
Eulàlia, la Sra. Mireia López Ferré
21. En representació de l’entitat ACA Real Cofradía Virgen de la
Cabeza, el Sr. José Ortiz Cobo
22. En representació de l’entitat Casa Galega de L’Hospitalet, el Sr.
Ricardo Fernández García
23. En representació de l’entitat ASOMOBE – Associació Solidària
Montse Bernat, la Sra. Mª Jesús López Reseco
24. En representació de l’entitat Associació Plàudite Teatre. Espai
d’arts escèniques, la Sra. Eugenia Delgado Mata
25. En representació de l’entitat AMPA IES Santa Eulàlia, el Sr. Juan
Antonio Castillo Fontanet
26. En representació de l’entitat AMPA Escola Frederic Mistral, el Sr.
Daniel Castillo Moreno
27. En representació de l’entitat Associació de Famílies d’Alumnes
Escola Paco Candel, el Sr. Roberto González Hernández
•

2 membres entre veïns/es o entitats que portin a terme una tasca significativa
al Districte i que han estat designats per la Regidora Presidenta del Districte per
mitjà d’aquesta resolució que fixa la composició final del Consell:
-Sr. Tomás Rodríguez Meroño
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-Sr. Francisco del Río Ballesta
d) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Antonio Orellana García
TERCER.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
QUART.- NOTIFICAR aquesta Resolució al President i al/a la Secretari/a del
Consell de Serveis Socials i del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat a fi
de que designin el seu representant.
CINQUÈ.- INSTAR a la Presidenta del Consell del Districte III per tal que convoqui
la sessió extraordinària per a la constitució del Consell el dia 5 de novembre
de 2015, a les 19:15 hores en primera convocatòria, i un quart d’hora més tard
en segona.”

ACORD 5.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE IV I V NÚM. 8306/2015 DE 23
D’OCTUBRE, RELATIVA A LA DETERMINACIO DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL
DEL CONSELL DE DISTRICTE IV (LA FLORIDA-LES PLANES).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

El Regidor de Govern de Participació Ciutadana, en exercici de les facultats de
control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del
que disposa l'article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent
(BOP 25-02-2013), , DÓNA compte al Ple de la resolució del Regidor President del
Districte IV i V núm. 8306/2015 de 23 d’octubre, que literalment diu:
“El Regidor President del Districte IV, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel decret de l’alcaldia
5527, de 15 de juny de 2015, publicat en el BOPB de 25 de juny de 2015, en relació
amb el procediment que es segueix per la designació dels membres del Consell de
Districte.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 19 de juny de 2015 va concretar la composició dels

…/…

26

Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia mitjançant Decret 6973/2015, de 17 de setembre, va nomenar
els Secretaris dels diferents Consells de Districte de la ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència núm. 6802/2015, de 10
de setembre de 2015 es va determinar el calendari de designació dels membres
dels Consells dels Districtes que no corresponen a l’alcaldia, els quals consten a
l’expedient nomenats d’acord amb els procediments que per cadascun dels
membres preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana,
corresponent ara efectuar la resolució que contingui la composició nominal del
Consell de Districte per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 8046/2015, de 16 d’octubre va nomenar els
Presidents, Vicepresidents i Membres de la Corporació que formaran part dels
diferents Consells dels Districtes de la Ciutat.
Aquesta Regidoria Presidència del Districte IV en exercici de les facultats que li
atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte IV a l’empara de
l’art. 33.b) i l’acord del Ple de 19 de juny de 2015 els 5 veïns i entitats per raó de la
seva tasca significativa a l’àmbit territorial del Districte els següents:
- Jose Murillo Tejada
- Salvador Martín Blanco
- Vicente Ibañez Bou
- Jordi Ibañez Figuera
- Francisco Ladera Noriega
SEGON.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE IV
(La Florida – Les Planes) la qual deriva de les actuacions i resolucions que
consten en l’apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i que és la
següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Rocío Ramírez Pérez.
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: José Castro Borrallo.
c) VOCALS DEL CONSELL:
a. Manuel Brinquis Pérez, Regidor en representació del Grup
Polític Municipal del PSC.
b. Jesús Amadeo Martín González, Regidor en representació del
Grup Polític Municipal de C’S.
c. Ana González Montes, Regidor en representació del Grup Polític
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d.
e.
f.
g.
h.
•
•
•
•
•
•

Municipal ICV-EUiA-Piratas-E.
Pedro Alonso Navarro, Regidor en representació del Grup
Polític Municipal de PP.
Jorge García i Muñoz, Regidor en representació del Grup Polític
Municipal de ERC.
Rafael Jiménez Ariza, Regidor en representació del Grup Polític
Municipal de GL’H.
Jordi Monrós i Ibañez, Regidor en representació del Grup Polític
Municipal de CiU.
Christian Giménez Màrquez, Regidor en representació del Grup
Polític Municipal CUP-Poble Actiu.

Antonio García Romero, en representació de l’Associació de Veïns de
La Florida.
Mª Dolores Giménez Zamora, en representació de l’Associació de
Veïns de Les Planes.
Nemesio Martínez Fernández, en representació de la Comissió de
Seguiment del Pla Integral de La Florida i Pubilla Casas.
1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials.
1 Representant del Consell Escolar Municipal.
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a
terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34 als apartats 4.f) i 5 del Reglament.
Jorge Juste Urquia en representació de l’entitat AGRUPACION
COMERCIANTS PARADES EXTERIORS DEL MERCAT DE LA
FLORIDA.
Fermín Marzo Sales en representació de l’entitat ASOCIACION DE
VENDEDORES DE PARADAS INTERIORES MERCADO DEL
TORRENTE GORNAL.
Merche García Villatoro en representació de l’entitat ASS. CLUB
D’ESPLAI LA FLORIDA.
Magi Torné i Albareda en representació de l’entitat ASSOCIACIO
DONANTS DE SANG DE L’HOSPITALET.
Francisco Ubeda Martínez en representació de l’entitat ASOCIACION
HERMANDAD PASTORCILLO DIVINO DE L’HOSPITALET.
Neus Subirà Agulló en representació de l’entitat ASSOCIACIO PER LA
JOVENTUT, ADOLESCENTS I PROJECTES INFANCIA (JAPI).
Lenin Miguel Lucena Ochavo en representació
ASSOCIACIO SOCIOCULTURAL AGORA LIBER.

de

l’entitat

Joan Subirà Crehuet en representació de l’entitat COORDINADORA
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INDUSTRIALES FERIANTES DE L’HOSPITALET I BAIX LLOBREGAT.
Pedro García Centeno en representació de l’entitat PEÑA CULTURAL
FLAMENCA Y RECREATIVA ANDALUZA ANTONIO MAIRENA.
Agustín Quintana Mansilla en representació de l’entitat AMICS DE LA
NATAURA I DEL MEDI AMBIENT- ANMA.
Oriol Pérez Ibáñez en representació de l’entitat AMPA CEIP PAU
CASALS.
Ouassima Ben Amar en representació de l’entitat AMPA CEIP PAU
VILA.
María Jesús Flores Atoche en representació de l’entitat IES EDUARD
FONTSERE.
Carmen Domínguez Reyes en representació de l’entitat ASSOCIACIO
CULTURAL ANDALUZA DE L’H - ACA.
Luis Humberto Cepeda Ibarra en representació de l’entitat
ASOCIACION DE ECUATORIANOS DR. JOSE Mª VELASCO IBARRA.
Maria Hilda López Pérez en representació de l’entitat ASSOCIACIO
D’ATURATS MAJORS DE 50 ANYS DE L’HOSPITALET.
Antonio Sánchez Campos en representació de l’entitat ASSOCIACIO
CULTURAL RECREATIVA CAPGROSSOS LA FLORIDA.
Pilar Martínez Rodríguez en representació de l’entitat ASSOCIACIO
DE DIABLES I DIABLESSES DE LA FLORIDA.
Francisco Navarro Muñoz en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ
LA FLORIDA DE GENT GRAN.
Antonio Ferre Sánchez en representació de l’entitat ASSOCIACIO
L’HOSPITALET AMB EL SAHARA.
Laura Atoche Ibañez en representació de l’entitat CENTRO
CULTURAL ANDALUZ HERMANDAD ROCIERA ROCIEROS DE
CARMONA.
Antonio Tórtola Torres en representació de l’entitat CLUB PETANCA
LA FLORIDA.
Inmaculada Martos López en representació de l’entitat COMISSIO DE
FESTES DE LA FLORIDA 1983.
Joan

Noguera

Segura

en

representació

de

l’entitat

GRUP
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SARDANISTA LA FLORIDA.
Eugenio Máñez Pérez en representació de l’entitat LA FLORIDA, C.F..
Juan José Ruano Vacas en representació de l’entitat TERTULIA
FLAMENCA DE L’HOSPITALET- ACA.
Ahmed Yafou Fidaoui en representació de l’entitat ASSOCIACIÓ
CULTURAL MEDITERRANEA.
•

5 membres designats entre veïns/es o entitats que porten a terme
una tasca significativa designats pel Regidor President del Districte per
mitjà d’aquesta resolució.
- Jose Murillo Tejada
- Salvador Martín Blanco
- Vicente Ibañez Bou
- Jordi Ibañez Figuera
- Francisco Ladera Noriega

d) SECRETARI DEL CONSELL: Manuel Ramón Ortiz Marchena.
TERCER.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
QUART.- NOTIFICAR aquesta Resolució al President i al Secretari del Consell de
Serveis Socials i del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat a fi de que
designin el seu representant.
QUART.- INSTAR a la Presidenta del Consell del Districte IV per tal que convoqui
la sessió extraordinària per a la constitució del Consell IV abans del proper 10 de
novembre.”

ACORD 6.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE IV I V NÚM. 8305/2015 DE 23
D’OCTUBRE, RELATIVA A LA DETERMINACIO DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL
DEL CONSELL DE DISTRICTE V (CAN SERRA-PUBILLA CASES).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

El Regidor de Govern de Participació Ciutadana, en exercici de les facultats de
control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del
que disposa l'article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent
(BOP 25-02-2013), , DÓNA compte al Ple de la resolució del Regidor President del
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Districte V núm. 8305/2015 de 23 d’octubre, que literalment diu:
“El Regidor President del Districte V, en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel decret de l’alcaldia
5527, de 15 de juny de 2015, publicat en el BOPB de 25 de juny de 2015, en relació
amb el procediment que es segueix per la designació dels membres del Consell de
Districte.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013, es va
aprovar definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 19 de juny de 2015 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia mitjançant Decret 6973/2015, de 17 de setembre, va nomenar
els Secretaris dels diferents Consells de Districte de la ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència núm. 6802/2015, de 10
de setembre de 2015 es va determinar el calendari de designació dels membres
dels Consells dels Districtes que no corresponen a l’alcaldia, els quals consten a
l’expedient nomenats d’acord amb els procediments que per cadascun dels
membres preveu l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana,
corresponent ara efectuar la resolució que contingui la composició nominal del
Consell de Districte per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.
ATÈS que l’Alcaldia per Decret núm. 8046/2015, de 16 d’octubre va nomenar els
Presidents, Vicepresidents i Membres de la Corporació que formaran part dels
diferents Consells dels Districtes de la Ciutat.
Aquesta Regidoria Presidència del Districte IV en exercici de les facultats que li
atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte V a l’empara de
l’art. 33.b) i l’acord del Ple de 19 de juny de 2015 els 5 veïns i entitats per raó de la
seva tasca significativa a l’àmbit territorial del Districte els següents:
- Jaume Barris Ballestin
- Angel Magariños Gómez
- Severiano Acero Mediavilla
- Francisco Utrilla Garrido
- Marisa Pozo García
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SEGON.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE V
(Can Serra – Pubilla Cases) la qual deriva de les actuacions i resolucions que
consten en l’apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i que és la
següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Rocío Ramírez Pérez.
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: José Castro Borrallo.
c) VOCALS DEL CONSELL:
a. Manuel Brinquis Pérez, Regidor en representació del Grup
Polític Municipal del PSC.
b. Jesús Amadeo Martín González, Regidor en representació del
Grup Polític Municipal de C’S.
c. Juliana Carballeira Pascual, Regidor en representació del Grup
Polític Municipal ICV-EUiA-Piratas-E.
d. Sonia Esplugues González, Regidor en representació del Grup
Polític Municipal de PP.
e. Jorge García i Muñoz, Regidor en representació del Grup Polític
Municipal de ERC.
f. Cristina Santón Ramiro, Regidor en representació del Grup
Polític Municipal de GL’H.
g. Jordi Monrós i Ibañez, Regidor en representació del Grup Polític
Municipal de CiU.
h. Christian Giménez Màrquez, Regidor en representació del Grup
Polític Municipal CUP-Poble Actiu.
•
•
•
•
•
•

Gregorio Martínez Cruz, en representació de l’Associació de Veïns de
Can Serra.
Daniel Giménez Barbey, en representació de l’Associació de Veïns de
Pubilla Cases.
Concepción Almecija Hernández, en representació de la Comissió de
Seguiment del Pla Integral de La Florida i Pubilla Casas.
1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials.
1 Representant del Consell Escolar Municipal.
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a
terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34 als apartats 4.f) i 5 del Reglament.
Laura Rios García en representació de l’entitat AMPA Escola Bressol
Municipal La Casa del Molí.
Rudy Edgar Lima Limachi en representació de l’entitat ASOCIACION
MORENADA CENTRAL COMUNIDAD COCANI RESID. BOLIVIANOS
Montserrat Tapia González en representació de l’entitat ASOCIACION
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PEÑA BETICA CULTURAL L’H CORNER.
Pilar Diago Guiral en representació de l’entitat ASSOCIACIO DE
COMERCIANTS DE PUBILLA CASES.
Rosa Huguet Bausa en representació de l’entitat ASOCIACION EL
CIRCULO MICROEMPRESARIAL & PROFESIONAL.
Juan Berrocal Zaballos en representació de l’entitat ASSOCIACIO
ESPORTIVA SUBAQÜATICA NEPTUNO.
Adela Donaire Caballero en representació de l’entitat CENTRO
EXTREMEÑO MUÑOZ TORRERO.
Manuel Zurera Berlanga en representació
BASQUETBOL SANT JOSEP OBRER.

de

l’entitat

CLUB

Ricard Vicente i Arnau en representació de l’entitat CLUB D’ESPLAI
PUBILLA CASES - CAN VIDALET.
Adrian Barreda Yanez en representació de l’entitat COMISSIO DE
FESTES LA PUBILLA DE PUBILLA CASES.
Sandra Tatay Quintás en representació de l’entitat FUNDACIO SALUD
Y COMUNIDAD.
Rosa García Abella en representació de l’entitat GLOBAL CENTRE
D’ESPLAI L’ACADEMIA.
Angel Antonio Checa Montiel en representació de l’entitat AMPA
ESCOLA LOLA ANGLADA.
Elisa Benítez Lòpez en representació de l’entitat ASOCIACION
FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES (Afemhos).
Aleria Alicia Vanni Cabral en representació de l’entitat AS.
DESARROLLO Y PROTECCION A LA INFANCIA PARAGÜAYA
“MITAMI”.
Pere Andreu Antolín en representació de l’entitat ASSOCIACIO DE
VENEDORS DEL MERCAT DE CAN SERRA.
Celestino Raya Rivas en representació de l’entitat ASSOCIACIO
CATALANA DE FIBROSI QÜISTICA.
Manuel Salas Pérez en representació de l’entitat ASSOCIACIO DE
JUBILATS I PENSIONISTES DE CAN SERRA.
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Juan Carrillo Cañete en representació de l’entitat GRUP DE FESTES
DE CAN SERRA.
Neus Cano Fite en representació de l’entitat SOMNIS (Associació
Catalana de Teatre a L’Hospitalet).
Ricardo Reche de la Peña en representació de l’entitat CLUB DE
FUTBOL CAN BUXERES.
Mireia Bru Temprado en representació de l’entitat CENTRE D’ESPLAI
CAN SERRA.
Teresa Carmona Valladares en representació de l’entitat ASOCIACION
DE AYUDA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUALALPI.
Sonia María Pallo Fonseca en representació de l’entitat ASOCIACION
CULTURAL ECUATORIANA ANDRES RECALDE.
Justo Ballano San Evaristo en representació de l’entitat ASOCIACION
DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DE PUBILLA CASES.
Francisco Nogales Rodríguez en representació de l’entitat CLUB DE
PETANCA DE PUBILLA CASES.
Tomás González Mendoza en representació de l’entitat ASOCIACION
CULTURAL PERUANA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL PERU DE
L’HOSPITALET.
•

5 membres designats entre veïns/es o entitats que porten a terme
una tasca significativa designats pel Regidor President del Districte per
mitjà d’aquesta resolució.
- Jaume Barris Ballestín
- Angel Magariños Gómez
- Severiano Acero Mediavilla
- Francisco Utrilla Garrido
- Marisa Pozo García

d) SECRETARI DEL CONSELL: Manuel Ramón Ortiz Marchena.
TERCER.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
QUART.- NOTIFICAR aquesta Resolució al President i al Secretari del Consell de
Serveis Socials i del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat a fi de que
designin el seu representant.
QUART.- INSTAR a la Presidenta del Consell del Districte V per tal que convoqui la
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sessió extraordinària per a la constitució del Consell V abans del proper 10 de
novembre.”

ACORD 7.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ DEL
REGIDOR PRESIDENT DEL DISTRICTE VI NÚM. 8171/2015, DE 21
D’OCTUBRE, RELATIVA A LA DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ NOMINAL
DEL CONSELL DEL DISTRICTE VI (BELLVITGE-GORNAL).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

El Regidor de Govern de Participació Ciutadana, en exercici de les facultats de
control i fiscalització dels òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del
que disposa l'article 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent
(BOP 25-02-2013), , DÓNA compte al Ple de la resolució del Regidor President del
Districte VI, núm. 8171/2015, de 21 d’octubre., que literalment diu:
“El Regidor President/a del Districte vi., en exercici de les facultats que per a
l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel decret de l’alcaldia
5527, de 15 de juny de 2015, publicat en el BOPB de 25 de juny de 2015, en relació
amb el procediment que es segueix per la designació dels membres del Consell de
Districte.
ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de 29 de gener de 2013, es va aprovar
definitivament el Reglament Orgànic de Participació Ciutadana d’aquest
Ajuntament, el qual inclou la regulació jurídica dels Consells de Districtes, el qual va
ser publicat en el BOP de 25 de febrer de 2013, i que inicia la vigència, de
conformitat amb la seva disposició final del reglament, el dia 26 de febrer de 2013,
és a dir, el dia següent a la seva publicació en el BOP.
ATÈS que el Ple en sessió de 19 de juny de 2015 va concretar la composició dels
Consells dels Districtes en compliment de les determinacions del Títol Sisè del
Reglament Orgànic abans esmentat.
ATÈS que l’Alcaldia mitjançant Decret 6973/2015, de 17 de setembre, va nomenar
els Secretaris dels diferents Consells dels Districtes de la ciutat.
ATÈS que per Resolució d’aquesta Regidoria Presidència 6976/2015, de 18 de
setembre de 2015 es va determinar el calendari de designació dels membres del
Consell del Districte que no corresponen a l’alcaldia, els quals consten a l’expedient
nomenats d’acord amb els procediments que per cadascun dels membres preveu
l’art. 34.4 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana, corresponent ara
efectuar la resolució que contingui la composició nominal del Consell de Districte
per aplicació de l’art. 34.3 de l’esmentat Reglament.
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ATÈS que l’Alcaldia per Decret
8046/2015, de 16 d’octubre, va nomenar els
Presidents, Vicepresidents i Membres de la Corporació que formaran part dels
diferents Consells dels Districtes de la Ciutat.
Aquesta Regidoria Presidència del Districte VI en exercici de les facultats que li
atorga l’art. 34.3 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana vigent,
DISPOSO:
PRIMER.- DESIGNAR com a membres del Consell de Districte VI, a l’empara de
l’art. 33.b) i l’acord del Ple de 19 de juny de 2015 els 5 veïns i entitats per raó de la
seva tasca significativa a l’àmbit territorial del Districte següents:
1. Ana Belén Berjana González
2. Marta Burguesa López
3. Rosa Corral Martín
4. José Carlos González Martínez
5. Joaquín Villaverde Ramos
SEGON.- DETERMINAR la composició nominal del CONSELL DE DISTRICTE VI
(BELLVITGE – GORNAL) la qual deriva de les actuacions i resolucions que
consten en l’apartat anterior i la part expositiva de la present Resolució i que és la
següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Sr. Jaume Graells Veguin
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL:. Sr. José M. García Mompel
c) VOCALS DEL CONSELL:
• Sr. José M. García Mompel Pel Grup Polític Muncipal PSC
• Sr. Rainaldo Ruiz Narvaez Pel Grup Polític Municipal C’S
• Sr. Ivan Nieto Martínez
Pel Grup Municipal ICV –EUiA –
Piratas-E
• Sr. Francisco Javier Martín Hermosín
Pel Grup Polític Municipal
PP
• Sr. Antonio García i Acero Pel Grup Polític Municipal ERC
• Sr. Rafael Jiménez Ariza
Pel Grup Polític Municipal GL’H
• Sr. Jordi Monrós i Ibáñez
pel Grup Polític Municipal CiU
• Sr. Christian Giménez Márquez
pel Grup Polític Municipal CUP –
Poble Actiu
• El Representant del Consell de Serveis Socials
• El Representant del Consell Educatiu Municipal
• Sr. Roque Fernádez Fernández, representant a l’Associació de Veïns
del Barri de Bellvitge
• Sr. Antonio Yáñez Monteagudo, representant a l’Associació de Veïns
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

del Gornal
Sr. Vicente Jorge Rodriguez, representant a l’entitat Comissió de
Festes Bellvitge “La Marina
Sr. José Antonio Montoya Luque, representant a l’entitat Club
Esportiu Alheña
Sr. Emili Salas Wendt, representant a l’entitat Grup Sardanista Tot
Bellvitge
Sr. Carlos Borromeo Ballesteros, representant a l’entitat Unión
Extremeña de L’Hospitalet
Sr. Juan Carlos Pérez Viñals, representant a l’entitat As. De
Comerciants i Petits Empresaris de Bellvitge
Sra. Lorena Muñoz Rodriguez, representant a l’entitat A.E. Bellsport
Sr. Patricio Soberón Pozo, representant a l’entitat AMPA Escola
Ramon Muntaner
Sra. Mª Luisa Rodríguez Valcalce, representant a l’entitat AMPA
Escola Pare Enric d’Ossó
Sr. Pedro Casasola Pinto, representant a l’entitat As. Discapacitats
Físics i Psíquics del Gornal
Sra. Raquel Lozano Miguel, representant a l’entitat As. Educativa
Nou Quitxalles
Sra. Teresa Rivas Chaves, representant a l’entitat Grup de Dones del
Gornal
Sr. Matías Camacho Murillo, representant a l’entitat U.D. Unificación
Bellvitge
Sr. Manuel Gutiérrez Izquierdo, representant a l’entitat As. Cultural
Poética Luz de Luna
Sr. Antonio Mayo Gutierrez, representant a l’entitat Memorial
Democràtic dels treballadors de SEAT
Sra. Flori Holguera Pintado, representant a l’entitat Colla de Diables i
Diablesses de Bellvitge
Sra. María Yáñez Monteagudo, representant a l’entitat Comissió de
Festes del Gornal
Sr. Juan Carlos Cuadrado Sánchez, representant a l’entitat
Coordinadora de Entidades i Vecinos del Gornal
Sr. Xavier Loza Balanzó, representant a l’entitat Fundació La Vinya
d’Acció Social.
Sra. Mercè Basté Ribera, representant a l’entitat As. Centre Educatiu
Esclat
Sra. Marisol González Balsera, representant a l’entitat AMPA Institut
Europa
Sr. Manuel Moreno García, representant a l’entitat Centro Andalúz
Casa de Huelva
Sra. Casimira González –Piñero Morilla, representant a l’entitat As.
Dones Vídues de L’Hospitalet
Sra. Emma Núñez Ruiz, representant a l’entitat AMPA Institut
Bellvitge
Sra. Jenny Merino Escolà, representant a l’entitat Rugby Club
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L’Hospitalet
• Sra. Concepción González Liarte, representant a l’entitat Grup de
Teatre Independent Gornal
• Sr. Cancio Ramirez Pérez, representant a l’entitat Casal de Jubilats i
Pensionistes Ermita
• Sr. Francisco Hidalgo Bonilla, representant a l’entitat CCA Blas
Infante de L’Hospitalet
d) 5 membres designats entre veïns/es i/o entitats.
•
•
•
•
•

Sra. Ana Belén Berjana González,
Sra. Marta Burguesa López
Sr. Rosa Corral Martín
Sr. José Carlos González Martínez
Sr. Joaquin Villaverde Ramos

e) SECRETARI DEL CONSELL: Sr. Domingo Moreno López

TERCER.- DONAR COMPTE de la present resolució al Ple municipal en la primera
sessió que tingui lloc.
QUART.- NOTIFICAR aquesta Resolució al President i al/ a la Secretari/a del
Consell de Serveis Socials i del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat a fi
de que designin el seu representant.
CINQUÈ.- INSTAR al/a la President/a del Consell del Districte per tal que convoqui
la sessió extraordinària per a la constitució del Consell el proper abans del proper
10 de novembre de 2015.”

ACORD 8.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI DE
COOPERACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I
EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS PER A L’AVANÇAMENT A
FAVOR DEL CONSELL COMARCAL DE LES QUANTITATS NECESSÀRIES PER
A FER FRONT A LA MATERIALITZACIÓ DEL PAGAMENT DELS AJUTS
INDIVIDUALS DE MENJADOR ATORGATS ALS ALUMNES DE LES ESCOLES
DEL MUNICIPI DURANT EL CURS ESCOLAR 2015-2016.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
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Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATES que el Consell Comarcal del Barcelonès exerceix, per delegació de la
Generalitat de Catalunya determinades competències en matèria d’ensenyament,
entre les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques als alumnes d’escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis del Barcelonès.
ATES que cada curs escolar, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya determina i lliura al Consell Comarcal les assignacions corresponents pel
finançament d’aquests ajuts.
ATES que les dificultats de tresoreria de l’administració autonòmica han incrementat
en els darrers temps el retard en la transferència d’aquests fons a l’entitat comarcal,
provocant disfuncions en la Tresoreria del Consell Comarcal del Barcelonès i
causant greus dificultats en el funcionament dels menjadors de les escoles de
L’Hospitalet.
ATES que per tal de pal·liar les conseqüències que poguessin patir les escoles de
L’Hospitalet a causa dels endarreriments en el pagament dels ajuts individuals de
menjador per part del Departament d’Ensenyament, L’Ajuntament de L’Hospitalet i
el Consell Comarcal del Barcelonès, el Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 24
de juliol de 2012 un conveni de col•laboració entre l’Ajuntament i el Consell
Comarcal del Barcelonès per a la materialització de pagaments dels ajuts
individuals de menjador atorgats als alumnes de les escoles municipals durant el
Curs Escolar de 2012-2013.
ATÈS que la Junta de Govern Local de 18 de desembre de 2012 va aprovar el
conveni entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès per
l’avançament dels fons necessaris per a la materialització del pagament dels ajuts
individuals de menjador atorgats als alumnes de les escoles del municipi durant el
curs escolar 2012-2013.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 22 d’octubre de 2013 un
conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès per a la
materialització del pagament dels ajuts individuals de menjador atorgats als
alumnes de les escoles del municipi durant el curs escolar 2013-2014, perllongant
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el conveni aprovat el 18 de desembre de 2012.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament va aprovar en data 19 de desembre de 2014 la
minuta del conveni de col•laboració amb el Consell Comarcal del Barcelonès per a
la materialització del pagament dels ajuts individuals de menjador atorgats als
alumnes de les escoles del municipi durant el curs escolar 2014-2015.
ATES que el Consell Comarcal del Barcelonès manifesta en escrit amb registre
d’entrada de data 23 d’octubre de 2015 que no hi ha indicis que la situació de la
Tresoreria de l’Administració Autonòmica hagi experimentat una millora suficient per
permetre garantir en els propers mesos la puntualitat en les transferències a les
escoles.
ATES que continua essent voluntat de l’Ajuntament de l’Hospitalet pal•liar les
possibles tensions que la Tresoreria Comarcal pugui patir durant el curs escolar
2015-2016 i a aquest efecte ofereix mantenir la seva col•laboració al Consell
Comarcal del Barcelonès per evitar demores en el pagament a les escoles dels
ajuts corresponents al curs escolar 2015-2016, i per tant actualitzar els convenis de
col•laboració anteriors.
VISTA la minuta del conveni de col•laboració entre l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a la materialització del
pagament dels ajuts individuals de menjador atorgats als alumnes de les escoles
del municipi durant el curs escolar 2015-2016.
VISTOS els informes de l’Interventor i del Tresorer, així com l’informe jurídic i la
resta d’informes que acompanyen aquest expedient.
VIST l’article 123 de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local i a la vista
de les excepcions a la delegació de competències a favor de la Junta de Govern
Local previstes a l’apartat quart d) del Decret 5528/2015 de 15 de juny (BOPB de
25.06.2015).
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa-Presidenta,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni de cooperació entre l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’avançament a
favor del Consell Comarcal de les quantitats necessàries per a fer front a la
materialització del pagament dels ajuts individuals de menjador atorgats als
alumnes de les escoles del municipi durant el curs escolar 2015-2016, el qual es
transcriu a continuació:
MANIFESTEN:
I)
El Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria d’ensenyament, entre
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les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis de la comarca, que es financen amb les assignacions que, a l’efecte i per
a cada curs escolar determina, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, que les transfereix a l’administració comarcal.
II)
Les dificultats de tresoreria de l’administració autonòmica han incrementat
en els darrers temps el retard en la transferència d’aquests fons a l’entitat comarcal.
En previsió de que aquesta situació es reproduís durant el curs escolar 2012-2013,
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès el 3
de setembre de 2012 varen signar un conveni marc de col•laboració per a la
materialització del pagament dels ajuts individuals de menjador a les escoles del
municipi pel curs escolar 2012-2013, que posteriorment es va complementar amb
un conveni signat en dates 21 de desembre de 2012 (curs escolar 2012-2013), 27
de novembre 2013 (curs escolar 2013-2014) i 19 de desembre 2014 (curs escolar
2014-2015).
La formalització d’aquells convenis va permetre establir els mecanismes de
coordinació d’esforços entre ambdues administracions per tal de garantir que les
escoles de L’Hospitalet que presten el servei de menjador i que tenen entre els
usuaris alumnes que reben ajuts en funció de la seva situació socioeconòmica,
cobressin puntualment les quantitats corresponents als esmentats ajuts.
Aquesta puntualitat va fer-se possible amb el compromís de l’Ajuntament de
l’Hospitalet d’avançar al Consell Comarcal les quantitats econòmiques necessàries
per fer efectius íntegrament els pagaments parcials previstos trimestralment.
III)
Pel curs escolar 2015-2016, el Consell Comarcal del Barcelonès manté la
competència delegada pel Departament d’Ensenyament corresponent a la gestió i
atorgament dels ajuts de menjador, al temps que no es preveu que la possible
millora de la situació de la tresoreria de la Generalitat permeti garantir la puntualitat
en la transferència dels recursos per atendre el pagament dels ajuts a les escoles
en els terminis establerts.

Per tot això, als efectes de donar continuïtat a la col•laboració interadministrativa
iniciada en el curs escolar 2012-2013, les parts signatàries acorden aprovar el
present conveni de col•laboració, que es regirà de conformitat amb les següents :
CLÀUSULES
PRIMERA
El Consell Comarcal del Barcelonès procedirà a aprovar l’atorgament pel curs 20152016 dels ajuts individuals de menjador, per necessitats socio-econòmiques o
geogràfiques, dels alumnes de les escoles dels municipis del Barcelonès (tret de la
ciutat de Barcelona), en aplicació de les Bases aprovades a l’efecte, amb els
calendaris i mecanismes habituals previstos en la mateixa.
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Del resultat d’aquest atorgament d’ajuts es donarà la corresponent informació tant a
les escoles com als ajuntaments dels municipis de la comarca. En el marc d’aquest
conveni i de les previsions que en el mateix es contenen, la tramesa d’aquesta
informació a l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat s’efectuarà als destinataris
habituals, afegint-se però també comunicació específica a l’alcaldia i a la primera
tinència d’alcaldia, als efectes de preparació per a la posterior activació, si s’escau,
dels mecanismes de col•laboració als que fa referència aquest conveni.
SEGONA
El Consell Comarcal del Barcelonès es compromet a fer tots els esforços possibles
per evitar demores en la materialització del pagament que s’efectua a les escoles
dels imports que corresponen als ajuts de menjador per al curs 2015-2016.
El calendari de materialització d’aquests pagaments al llarg del curs 2015-2016 es
manté amb la periodicitat habitual, un cop verificat que s’ajusta als ritmes de
pagament de les factures i despeses que deriven del funcionament dels menjadors,
en tres fraccionaments:
El primer, corresponent als imports dels ajuts en el període de setembre a
desembre de 2015 (primer trimestre del curs), s’efectuarà, a ser possible entre el 9 i
el 15 de gener de 2016.
El segon, corresponent als imports dels ajuts en el període de gener a març
de 2016 (segon trimestre del curs), s’efectuarà pels volts de Setmana Santa, a ser
possible entre el 7 i l’11 d’abril de 2016.
El tercer, corresponent als imports dels ajuts en el període d’abril a juny de
2016 (tercer trimestre del curs), s’efectuarà pels volts de final del curs, a ser
possible entre el 16 i el 20 de juny de 2016.
TERCERA
L’Ajuntament de L’Hospitalet, conscient de les problemàtiques que poden generar
retards en la materialització d’aquests pagaments, reitera el seu oferiment a seguir
col•laborant amb l’administració comarcal per evitar demores.
El Consell Comarcal notificarà a l'Ajuntament de L'Hospitalet les resolucions
relatives a l'atorgament d'ajuts de menjadors a les escoles del municipi, amb el
calendari de previsió de pagaments parcials de cadascuna d'elles.
Amb un mes d'antelació a cadascun dels pagaments parcials previstos, la gerència
del Consell Comarcal comunicarà a l'Ajuntament quina quantitat, de la total prevista
per a les escoles de L'Hospitalet de Llobregat, no podrà ser atesa amb puntualitat
per l'entitat comarcal.
En cas que el Consell Comarcal no pugui atendre totes les seves obligacions,
l'Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat avançarà al Consell Comarcal les
quantitats corresponents als imports que la tresoreria comarcal no estigui en
disposició de cobrir, als efectes que el Consell pugui abonar a les escoles del
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municipi els pagaments íntegres. El Consell Comarcal del Barcelonès es
compromet a destinar les quantitats avançades per l’Ajuntament de L’Hospitalet a la
finalitat prevista en aquest conveni i a fer efectives a les escoles les quantitats
corresponents, en el termini màxim de vuit dies hàbils a comptar des de la data
d’ingrés de la quantitat avançada per l'Ajuntament.
QUARTA
Les quantitats avançades, amb un import màxim acumulat estimat pel curs 20152016 de dos milions d’euros (2.000.000 euros), tindran la condició de bestretes de
tresoreria.
Les condicions d’aquestes bestretes pel curs 2015-2016:
Import màxim:
Interès de la bestreta:

2.000.000 euros.
Les quantitats en concepte de costos financers que la
bestreta pugui generar a l’ajuntament es podran
compensar amb altres quantitats que en concepte de
drets i obligacions l’ajuntament pugui reconèixer a
favor del Consell Comarcal del Barcelonès.
Venciment:
31 de desembre de 2016.
Objecte:
Ajuts individuals de menjador dels alumnes d’escoles de L’Hospitalet,
curs 2015-2016.
Garantia:
La part corresponent als ajuts de menjador d’alumnes d’escoles de
L’Hospitalet dins les transferències de la Generalitat a favor del Consell Comarcal
corresponents a competències delegades en matèria d’ensenyament del curs 20152016.
Per aquest conveni el Consell Comarcal autoritza a l'Ajuntament per a fer efectives
les quantitats avançades i vençudes pendents de retorn per mitjà de compensació.
CINQUENA
Per a l’execució de la col•laboració entre l’entitat comarcal i la corporació municipal
a que fa referència el present conveni s’acorda el manteniment dels sistemes de
coordinació a nivell tècnic establerts, que permeten el manteniment permanentment
actualitzat de tota la informació relativa a: l’atorgament dels ajuts individuals de
menjador dels alumnes de les escoles de l’Hospitalet; els possibles ajustos en
aquests atorgaments i les materialitzacions dels pagaments. Aquesta coordinació
s’efectuarà amb la màxima agilitat possible, amb la tramesa dels corresponents
documents i informació per correu electrònic a les adreces designades a l’efecte,
llevat que es consideri que en algun cas són necessaris formalismes addicionals.
SISENA
Totes les mesures a les que es fa referència en aquest conveni s’aplicaran amb
independència del possible establiment d’iniciatives municipals o el manteniment de
programes existents que tinguin per objecte complementar les assignacions que
atorga el Consell Comarcal del Barcelonès en concepte d’ajuts individuals de
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menjador dels alumnes de les escoles del municipi de L’Hospitalet, quan es pugui
considerar que es tracta de famílies que requereixen un major suport.
SETENA
Aquest conveni es mantindrà vigent durant el curs escolar 2015-2016 i fins la
materialització de totes les obligacions econòmiques derivades de l’atorgament
d’ajuts individuals de menjador dels alumnes de les escoles del municipi
corresponents al esmentat curs.
La vigència del conveni es podrà perllongar per mutu acord de les parts per a
posteriors cursos escolars sempre que es consideri adient mantenir aquest marc de
col·laboració i no es verifiquin canvis en les tresoreries públiques que justifiquin
poder-ne prescindir
I per tal que quedi constància i en prova de conformitat, es signa el present
document per duplicat en el lloc i data indicats a l ’inici.
SEGON.- FACULTAR a La Junta de Govern local , per a l’aprovació de les
bestretes trimestrals dins el marc establert al present conveni.
TERCER.- TRASLLADAR els anteriors acords al Consell Comarcal del Barcelonès,
a la Gerència Municipal, a la Direcció de serveis d’Hisenda i Recursos Generals, a
la Secretaria del Ple i a la Intervenció General

ACORD 9.- RELATIU A LA PRESSA DE CONEIXEMENT PEL PLE DE LA
DISSOLUCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL GUANYEM L’HOSPITALET I
DECLARACIÓ COM NO ADSCRITS DEL REGIDOR I LA REGIDORA QUE
L’INTEGREN.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació HA
ESTAT REBUTJAT amb 14 vots en contra dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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ACORD 10.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET NÚM.
8860/2015 D’11 DE NOVEMBRE, DE CESSAMENT EN RÈGIM DE DEDICACIÓ
EXCLUSIVA DEL PORTAVEU DEL GRUP POLÍTC MUNICIPAL DE GUANYEM
L’HOSPITALET, PER DISSOLUCIÓ DEL GRUP.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l'article 75.5 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al Ple
del Decret de l’Alcaldia número .8860./2015 d’11 novembre, que literalment diu:
“VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015, va determinar el
règim de dedicació i retribucions dels membres de la Corporació, el qual va fixar en
18 el nombre de membres electes que durant aquest mandat, poden exercir el
càrrec en règim de dedicació exclusiva: l’Alcalde/ssa, Tinents/es d’Alcaldia titulars
d’Àrea, Regidors/es de Govern, Regidors/es Presidents de Districte i els/les
Regidors/es Portaveus dels Grups Polítics Municipals, que no formen part de l’equip
de govern, així com els que podran exercir-lo en règim de dedicació parcial.
VIST que el Decret de l’Alcaldia núm. 5532/2015 de 19 de juny, va concretar
nominalment els membres de la corporació que exercirien el seu càrrec en règim de
dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l’acord del Ple de 19 de juny de
2015.
VIST que el Sr. RAFAEL JIMÉNEZ ARIZA, com a Portaveu del Grup Polític
Municipal de Guanyem L’Hospitalet en aquest Ajuntament, exerceix el seu càrrec
en règim de dedicació exclusiva, segons l’acord del Ple de 19 de juny de 2015 i el
Decret de l’alcaldia 5532/2015, abans esmentat.
ATÈS que en execució de l’acord del Ple de 28 de juliol de 2015, els integrants del
grup polític municipal han comunicat la dissolució del grup polític municipal de
Guanyem L’Hospitalet, amb efectes del dia 12 de novembre de 2015.
ATÈS el que disposa l’art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
Vist l'informe de la Secretària General de l'Ajuntament d’11 de juny de 2015 (L’H
22/2015).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim locals, i l’article 12.3 del Reglament orgànic del
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Ple vigent (BOP 12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- Declarar el cessament en règim de dedicació exclusiva del Regidor Sr.
RAFAEL JIMÉNEZ ARIZA amb efectes del 12 de novembre de 2015, per la pèrdua
de la condició de Portaveu del Grup Polític Municipal Guanyem L’Hospitalet.
SEGON.- Ordenar al Servei de Recursos Humans que porti a terme els tràmits
relatius a la baixa en la seguretat social, regularització de les retribucions que
corresponguin en relació a la data de la baixa i qualsevol altre tràmit que sigui
necessari per a l’execució del present Decret.
TERCER.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc,
de conformitat amb l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
QUART.- Notificar aquest Decret al regidor interessat i als/a les portaveus dels
grups polítics municipals de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
CINQUÈ.- Traslladar aquest Decret a l'Alcaldia Presidència, a la Gerència, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria i al Servei de Recursos Humans, als
efectes legals oportuns, i fer públic aquest Decret al Tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a la seu electrònica municipal.”

ACORD 11.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L’ALCALDIA 8861/2015, D’11 DE NOVEMBRE, RELATIU AL CESSAMENT DE
PERSONAL EVENTUAL.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 8861/2015, d’11 de novembre, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL CESSAR A MIGUEL JACOB MONTAÑO
ORIHUELA COM A PERSONAL EVENTUAL.
ATÈS que per decret de l’Alcaldia núm. 5535/2015, de 22 de juny, es va nomenar
entre d’altres, com a personal eventual, a Miguel Jacob Montaño Orihuela, com
Assessor del grup polític municipal de Guanyem L’Hospitalet.
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ATÈS que en execució de l’acord del Ple de 28 de juliol de 2015, els integrants del
grup polític municipal comuniquen en escrit de data 10 de novembre de 2015,
registrat d’entrada amb el núm. 49.088, la dissolució del grup polític municipal de
Guanyem L’Hospitalet, amb efectes del dia 12 de novembre de 2015.
VISTOS els articles 104 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en relació amb l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,
l’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya, i l’article 12 de la Llei 7/2007,
de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
ATÈS que, l’article 104 de la Llei 7/1985, de 2 d’ abril, reguladora de les bases del
règim local i l’article 10.2 del Decret 214/90, de 30 de juliol, disposen que el
cessament del personal eventual és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del
mandat corporatiu, i s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcaldia.
DISPOSO:
PRIMER.- CESSAR, amb efectes del dia 12 de novembre de 2015, al Sr. Miguel
Jacob Montaño Orihuela del seu càrrec d’assessor de grup municipal, com a
personal eventual.
SEGON.- NOTIFICAR el present decret a l’Alcaldia, a la persona interessada, a la
Secretaria General del Ple, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria i al
Servei de Recursos Humans.”

ACORD 12.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ
DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS, I LA NOVA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA
MUNICIPAL DE PORTAVEUS.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que li atorga l’article 124.4.ñ) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 20.6 del
reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament, proposa al Ple, previ el Dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, l’adopció dels següents acords:
VIST que l’apartat 3 de l’art. 73 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local determina que als efectes de l’actuació corporativa els
membres de les corporacions locals es constituiran en grups polítics, i en el mateix
sentit es regula a l’art. 50.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
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s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Regim Local de Catalunya que
determina l’existència obligatòria dels grups polítics en els municipis de població
superior a 20.000 habitants.
ATÈS que el Ple de 19 de juny de 2015 es va donar per assabentat de la
constitució, denominació i composició dels grups polítics municipals i la Junta de
Portaveus com a resultat de les eleccions que van tenir lloc el 24 de maig de 2015,
que va donar com a resultat la composició dels vuit grups municipals corresponents
a les llistes electorals següents: Grup Polític del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP); Grup Polític de Ciutadans Partido de
la Ciudadania (C’s); Grup Polític d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-Pirates de Catalunya-Entesa (ICV-EUiA-Piratas-E); Grup Polític del
Partit Popular (PP); Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal (ERC); Grup Polític Guanyem L’Hospitalet (GL’H); Grup Polític de
Convergència i Unió (CIU); Grup Polític Candidatura d’Unitat Popular-Poble Actiu
(CUP- Poble Actiu).
VIST que l’article 22 del reglament orgànic del Ple de l’Ajuntament, vigent (BOP 12
de gener de 2012) determina al seu apartat 1 que els membres de les corporacions
locals que no s’integren en un grup polític de la formació electoral per la qual van
ser escollits, els que abandonin el grup del qual en formaven part o fossin expulsats
del seu grup passaran a tenir la condició de membres no adscrits. En el mateix
sentit l’article 20.5 del reglament.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en aquesta mateixa sessió, ha pres coneixement
de la dissolució del grup polític municipal Guanyem L’Hospitalet, amb efectes del
dia 12 de novembre de 2015.
VIST que de conformitat amb l’art. 26 del Reglament Orgànic del Ple, la Junta
Municipal de Portaveus, estarà composada, com a membres de ple dret amb vot i
veu, per l’Alcaldessa, que ostentarà la presidència i pels/per les portaveus dels
grups municipals, corresponent la secretaria a la Secretaria General del Ple.
El Ple, a proposta de l’alcaldia-presidència, amb el dictamen previ de la comissió
permanent de Presidència, ES DÓNA PER ASSABENTAT DE:
PRIMER.- La modificació de l’acord del Ple de 19 de juny de 2015, pel qual es
prenia coneixement dels 8 grups polítics constituïts en el si del Consistori, i
determinar que amb motiu de la dissolució del Grup Polític Municipal Guanyem
L’Hospitalet, amb efectes del dia 12 de novembre de 2015, romanen constituïts al
Consistori la resta dels 7 grups polítics municipals amb la mateixa composició que
es recollia al referit acord.
SEGON.- De la nova composició de la JUNTA MUNICIPAL DE PORTAVEUS
d'aquest Ajuntament, la qual resta integrada, de conformitat amb l’art.26 del
Reglament Orgànic del Ple, pels membres següents:
- PRESIDENTA: L’alcaldessa, Sra. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ, que serà
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substituïda pel cas d’absència pels Tinents d’alcalde per ordre del seu
nomenament.
1
2

3

4

5
6
7

VOCALS:
Grup Polític PSC-CP

Portaveu titular
Portaveu suplent
Grup Polític C’s
Portaveu titular
1r. Portaveu suplent
2a. Portaveu suplent
Grup Polític ICV-EUiA- Portaveu titular
Piratas-E
1r. Portaveu suplent
2a. Portaveu suplent
Grup Polític PP
Portaveu titular
1r. Portaveu suplent
2a. Portaveu suplent
Grup Polític ERC
Portaveu titular
Portaveu suplent
Grup Polític CiU
Portaveu
Grup Polític CUP-PA
Portaveu

Sr. Francesc J. Belver Valles
Sr. Jaume Graells i Veguin
Sr. Miguel Manuel García Valle
Sr. Rainaldo Ruiz Narváez
M. Carmen Esteban Fernández
Sra. Ana Ma. González Montes
Sra. Juliana Carballeira Pascual
Sr. Iván Nieto Martínez
Sra. Sonia Esplugas González
Sr. Francisco J. Martín Hermosín.
Sr. Pedro Alonso Navarro
Sr. Antoni García i Acero
Sr. Jorge García i Muñoz
Sr. Jordi Monrós i Ibañez
Sr. Christian Giménez Márquez

TERCER.- Notificar aquest acord als/a les portaveus dels diferents grups polítics
municipals d’aquest Ajuntament.
QUART.- Traslladar aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, a la Secretaria General
del Ple, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria Municipal, així com a
totes les Àrees municipals mitjançant la publicació a la Intranet per al seu
coneixement.

ACORD 13.- RELATIU A LA MODIFICACIO DE LA COMPOSICIÓ GENÈRICA
DE LES COMISSIONS DEL PLE: COMISSIONS PERMANENTS, COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES, COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL
PLE I COMISSIÓ ESPECIAL DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 12 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
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Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que el 13 de juny de 2015 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la
nova corporació municipal nascuda de les eleccions del 24 de maig de 2015 en el
qual va ser proclamada Alcaldessa d’aquest ajuntament la Excma. Sra. Núria Marín
Martínez qui va prendre possessió del seu càrrec en la mateixa sessió plenària de
conformitat amb el que preveuen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de Règim Electoral General.
ATÈS que el 19 de juny de 2015, va tenir lloc la sessió extraordinària, amb caràcter
de Ple d’organització, del Ple de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 58 i ss. del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
ATÈS que en aquesta sessió es van constituir les comissions del Ple, de
conformitat amb el que es preveu als articles 116, 122, 123.1.c) i 132 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local; 48, 58 i 101 del Text
Refós de la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya; 58 i concordants del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 59 i ss. del Reglament Orgànic
del Ple de l’Ajuntament vigent (BOP de 12/01/2012), tenint en compte que la
interpretació d’aquestes normes s’ha d’adequar als diferents pronunciaments del
Tribunal Constitucional que s’inicien en la Sentència 169/2009, de 9 de juliol,
reiterats en sentències posteriors, les quals determinen la inconstitucionalitat
d’aquelles que prohibeixin als regidors no adscrits integrar-se en les comissions del
ple, si bé matisant que s’han de determinar els mecanismes necessaris per tal que
aquesta incorporació a les comissions no suposi una sobrerepresentació en relació
a la seva situació anterior.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en aquesta mateixa sessió, ha pres coneixement
de la dissolució del grup polític municipal Guanyem L’Hospitalet.
El Ple, a proposta de l’alcaldia-presidència, amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- Modificar la composició genèrica de la Comissió Permanent de
Presidència i de la Comissió Permanent de Drets i Territori, com a
conseqüència de la dissolució del grup polític municipal Guanyem L’Hospitalet.
La composició d’aquestes comissions permanents és la següent: 17 membres,
inclosa la presidència, la qual li correspon a l’alcaldessa o regidor/a en qui delegui.
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La vicepresidència designada per l’alcaldia entre els vocals. La resta dels membres
de la Comissió es designaran pels portaveus dels diferents grups municipals en
proporció a la representació que ostenten en el ple i els regidors no adscrits podran
assistir a la sessió si bé la condició de vocal de ple dret de la comissió correspondrà
a aquell designat per ells.
PRESIDENT/A: L’Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El membre de la comissió que designi l’alcaldia.
VOCALS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

6 membres del Grup Polític Municipal del PSC-CP
2 membres del Grup Polític Municipal de C’s
2 membres del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E
2 membres del Grup Polític Municipal del PP
1 membre del Grup Polític Municipal d’ERC
1 membre del Grup Polític Municipal de CiU
1 membre del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu
1 Regidors no adscrit

SEGON.- Modificar la composició genèrica de la Comissió Especial de Comptes,
com a conseqüència de la dissolució del grup polític municipal Guanyem
L’Hospitalet.
La seva composició és la següent: 10 membres inclosa la presidència, la qual li
correspon a l’alcaldessa o regidor/a en qui delegui. La vicepresidència designada
per l’alcaldia entre els membres que la integren. La resta dels membres de la
Comissió es designaran pels portaveus dels diferents grups municipals a raó d’un
per cada grup, i els dos regidors no adscrits, ja que la seva actuació en la comissió
es regirà pel sistema de vot ponderat.
PRESIDENTA: L’Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El membre de la comissió que designi l’alcaldia.
VOCALS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1 membres del Grup Polític Municipal del PSC-CP
1 membres del Grup Polític Municipal de C’s
1 membres del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E
1 membres del Grup Polític Municipal del PP
1 membre del Grup Polític Municipal d’ERC
1 membre del Grup Polític Municipal de CiU
1 membre del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu
2 regidors no adscrits.

TERCER.- Modificar la composició genèrica de la Comissió de Competències
Delegades del Ple, com a conseqüència de la dissolució del grup polític municipal
Guanyem L’Hospitalet
La seva composició és la següent: 10 membres inclosa la presidència, la qual li
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correspon a l’alcaldessa o regidor/a en qui delegui. La vicepresidència designada
per l’alcaldia entre els membres que la integren. La resta dels membres de la
Comissió es designaran pels portaveus dels diferents grups municipals a raó d’un
per cada grup i dos regidors no adscrits, ja que la seva actuació en la comissió es
regirà pel sistema de vot ponderat.
PRESIDENTA: L’Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El membre de la comissió que designi l’alcaldia.
VOCALS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1 membres del Grup Polític Municipal del PSC-CP
1 membres del Grup Polític Municipal de C’s
1 membres del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E
1 membres del Grup Polític Municipal del PP
1 membre del Grup Polític Municipal d’ERC
1 membre del Grup Polític Municipal de CiU
1 membre del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu
2 regidors no adscrits.

QUART.- Modificar la composició genèrica de la Comissió Especial de
Suggeriments, com a conseqüència de la dissolució del grup polític municipal
Guanyem L’Hospitalet
La seva composició és la següent: 17 membres, inclosa la presidència, la qual li
correspon a l’alcaldessa o regidor/a en qui delegui. La vicepresidència designada
per l’alcaldia entre els vocals. La resta dels membres de la Comissió es designaran
pels portaveus dels diferents grups municipals en proporció a la representació que
ostenten en el ple i els regidors no adscrits podran assistir a la sessió si bé la
condició de vocal de ple dret de la comissió correspondrà a aquell designat per ells.
PRESIDENT/A: L’Alcaldessa o el/la Regidor/a en qui delegui.
VICEPRESIDENT/A: El membre de la comissió que designi l’alcaldia.
VOCALS:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

6 membres del Grup Polític Municipal del PSC-CP
2 membres del Grup Polític Municipal de C’s
2 membres del Grup Polític Municipal de ICV-EUiA-Piratas-E
2 membres del Grup Polític Municipal del PP
1 membre del Grup Polític Municipal d’ERC
1 membre del Grup Polític Municipal de CiU
1 membre del Grup Polític Municipal de la CUP-Poble Actiu
1 regidor no adscrit.

CINQUÈ.- Donar trasllat d'aquest acord a l'Alcaldia-Presidència, a tots els grups
polítics municipals, a la Secretaria General del Ple, a la Intervenció General
Municipal, a la Tresoreria, i a totes les àrees de l'Ajuntament als efectes legals
oportuns, mitjançant la publicació en “intranet”.
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ACORD 14.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS
CONSELLS DE DISTRICTE.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 12 vots en contra dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en
el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 29 de gener de 2013, va acordar
l’aprovació definitiva del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica dels
Consells dels Districtes d’aquesta ciutat.
VIST que el 25 de febrer de 2013 es va publicar el text íntegre del Reglament
definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la disposició final
del reglament, que la seva vigència s’inicia el dia 26 de febrer de 2013, és a dir, el
dia següent a la seva publicació en el BOP.
VIST que l’article 33 del reglament de participació ciutadana determina la
composició genèrica dels Consells de Districte i que l’article 34 al seu apartat 1
estableix que el Ple d’organització concretarà la composició de cada Consell de
Districte d’acord amb les determinacions de l’article anterior.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015, convocada amb
caràcter de Ple d’organització de l’article 58 i ss. del ROFRJEL, va determinar la
composició genèrica dels Consells de Districte, a l’inici d’aquest mandat 2015-2019.
VIST que l’article 34.4.c) del reglament orgànic de participació ciutadana determina
que en cas que la composició del Ple municipal compti amb regidors no adscrits,
aquests formaran part dels diferents Consells de Districte en un màxim d’1 per a
cada Districte, determinats per acord entre ells.
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ATÈS que el Ple de l’Ajuntament en aquesta mateixa sessió, ha pres coneixement
de la dissolució del grup polític municipal Guanyem L’Hospitalet.
El Ple, a proposta de l’alcaldia-presidència, i amb el dictamen previ de la comissió
permanent de presidència,
ACORDA:
PRIMER.- MODIFICAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE I - CENTRE,
SANT JOSEP I SANFELIU- de conformitat amb el detall següent:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Un/a regidor/a designat per
l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2015 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es determina
a l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El/La regidor/a que designi l’alcaldia,
llevat que el/la regidor/a President/a del Districte no coincideixi amb el
President/a del Consell, ja que en aquest cas la vicepresidència correspon
al/a la Regidor/a President/a, conforme estableix l’art. 32 del Reglament.
c) VOCALS DEL CONSELL :
• 7 Regidors/es en representació de cadascun dels grups polítics
municipals:
a. 1 Regidor/a en representació del Grup del PSC.
b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de C’s
c. 1 Regidor/a en representació del Grup d’ICV-EUiA-Piratas-E.
d. 1 Regidor/a en representació del Grup del PP.
e. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit d’ERC.
f. 1 Regidor/a en representació del Grup de CiU.
g. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de la CUPPoble Actiu
• 1 regidor/a no adscrit
• 1 representant de l’Associació de Veïns del barri del Centre
• 1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Sant Josep
• 1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Sanfeliu
• 1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
• 1 Representant del Consell Escolar Municipal
• 27 representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a
terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
• 5 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a terme
una tasca significativa designats pel/per la regidor/a President/a del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del
Consell.
e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat
amb l’art. 35 del Reglament.
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SEGON.- MODIFICAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE II –
COLLBLANC-LA TORRASSA - de conformitat amb el següent detall:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE Un/a regidor/a designat
per l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2015 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es
determina a l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El/La regidor/a que designi
l’alcaldia, llevat que el/la regidor/a President/a del Districte no coincideixi
amb el/la President/a del Consell, ja que en aquest cas la
vicepresidència correspon al/a la Regidor/a President/a, conforme
estableix l’art. 32 del Reglament.
c) VOCALS DEL CONSELL :
• 7 Regidors/es en representació de cadascun dels grups polítics
municipals:
a. 1 Regidor/a en representació del Grup del PSC.
b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de C’s
c. 1 Regidor/a en representació del Grup d’ICV-EUiA-Piratas-E.
d. 1 Regidor/a en representació del Grup del PP.
e. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit d’ERC.
f. 1 Regidor/a en representació del Grup de CiU.
g. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de la CUP-Poble
Actiu
•
•
•
•
•
•

1 regidor/a no adscrit
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Collblanc
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de La Torrassa
1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
1 Representant del Consell Escolar Municipal
1 Representant de la Comissió de Seguiment del Pla Integral de
Collblanc-La Torrassa
• 27 representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a
terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
• 5 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a terme
una tasca significativa designats pel/per la regidor/a President/a del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del Consell.
e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat
amb l’art. 35 del Reglament.

TERCER.- MODIFICAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE III – SANTA
EULÀLIA- GRANVI - de conformitat amb el següent detall:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Un/a regidor/a designat
per l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
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Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2015 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es determina
a l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El/La regidor/a que designi
l’alcaldia, llevat que el/la regidor/a President/a del Districte no coincideixi
amb el/la President/a del Consell, ja que en aquest cas la vicepresidència
correspon al/a la Regidor/a President/a, conforme estableix l’art. 32 del
Reglament.
c) VOCALS DEL CONSELL :
• 7 Regidors/es en representació de cadascun dels grups polítics
municipals:
a. 1 Regidor/a en representació del Grup del PSC.
b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de C’s
c. 1 Regidor/a en representació del Grup d’ICV-EUiA-Piratas-E.
d. 1 Regidor/a en representació del Grup del PP.
e. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit d’ERC.
f. 1 Regidor/a en representació del Grup de CiU.
g. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de la CUP-Poble
Actiu
• 1 regidor/a no adscrit
• 1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Santa
Eulàlia
• 1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Granvia
• 1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
• 1 Representant del Consell Escolar Municipal
• 27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a
terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
• 5 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a terme
una tasca significativa designats pEl/La regidor/a President/a del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del
Consell.
e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat
amb l’art. 35 del Reglament.
QUART.- MODIFICAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE IV – LA
FLORIDA-LES PLANES- de conformitat amb el següent detall:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Un/a regidor/a designat
per l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2015 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es determina
a l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El/La regidor/a que designi
l’alcaldia, llevat que el/la regidor/a President/a del Districte no coincideixi
amb el/la President/a del Consell, ja que en aquest cas la vicepresidència

…/…

56

correspon al/a la Regidor/a President/a, conforme estableix l’art. 32 del
Reglament.
c) VOCALS DEL CONSELL :
• 7 Regidors/es en representació de cadascun dels grups polítics
municipals:
a. 1 Regidor/a en representació del Grup del PSC.
b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de C’s
c. 1 Regidor/a en representació del Grup d’ICV-EUiA-Piratas-E.
d. 1 Regidor/a en representació del Grup del PP.
e. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit d’ERC.
f. 1 Regidor/a en representació del Grup de CiU.
g. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de la CUP-Poble
Actiu
• 1 regidor/a no adscrit
• 1 representant de l’Associació de Veïns del barri de La Florida
• 1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Les Planes
• 1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
• 1 Representant del Consell Escolar Municipal
• 1 Representant de la Comissió de Seguiment del Pla Integral de
La Florida-Pubilla Casas
• 27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a
terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
• 5 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a terme
una tasca significativa designats pEl/La regidor/a President/a del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del
Consell.
e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat
amb l’art. 35 del Reglament.
CINQUÈ.- MODIFICAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE V – PUBILLA
CASES-CAN SERRA- de conformitat amb el següent detall:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Un/a regidor/a designat
per l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2015 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es determina
a l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El/La regidor/a que designi
l’alcaldia, llevat que el/la regidor/a President/a del Districte no coincideixi
amb el/la President/a del Consell, ja que en aquest cas la vicepresidència
correspon al/a la Regidor/a President/a, conforme estableix l’art. 32 del
Reglament.
c) VOCALS DEL CONSELL :
• 7 Regidors/es en representació de cadascun dels grups polítics
municipals:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

•
•
•
•
•
•
•
•

1 Regidor/a en representació del Grup del PSC.
1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de C’s
1 Regidor/a en representació del Grup d’ICV-EUiA-Piratas-E.
1 Regidor/a en representació del Grup del PP.
1 Regidor/a en representació del Grup del Partit d’ERC.
1 Regidor/a en representació del Grup de CiU.
1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de la CUP-Poble
Actiu
1 regidor/a no adscrit
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Pubilla
Cases
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Can Serra
1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
1 Representant del Consell Escolar Municipal
1 Representant de la Comissió de Seguiment del Pla Integral de
La Florida-Pubilla Casas
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a
terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
5 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a terme
una tasca significativa designats pel/per la regidor/a President/a del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del
Consell.

e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat
amb l’art. 35 del Reglament.
SISÈ.- MODIFICAR la composició del CONSELL DE DISTRICTE VI – BELLVITGEGORNAL - de conformitat amb el següent detall:
a) PRESIDÈNCIA DEL CONSELL DE DISTRICTE: Un/a regidor/a designat
per l’alcaldia, a proposta del Portaveu del Grup Municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, per ser la llista més votada en les eleccions
municipals de 2015 en l’àmbit territorial del Districte, conforme es determina
a l’art. 31 del Reglament Orgànic de Participació.
b) VICEPRESIDÈNCIA DEL CONSELL: El/La regidor/a que designi
l’alcaldia, llevat que el/la regidor/a President/a del Districte no coincideixi
amb el President/a del Consell, ja que en aquest cas la vicepresidència
correspon al/a la Regidor/a President/a, conforme estableix l’art. 32 del
Reglament.
c) VOCALS DEL CONSELL :
• 7 Regidors/es en representació de cadascun dels grups polítics
municipals:
a. 1 Regidor/a en representació del Grup del PSC.
b. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de C’s
c. 1 Regidor/a en representació del Grup d’ICV-EUiA-Piratas-E.
d. 1 Regidor/a en representació del Grup del PP.
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•
•
•
•
•
•
•
•

e. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit d’ERC.
f. 1 Regidor/a en representació del Grup de CiU.
g. 1 Regidor/a en representació del Grup del Partit de la CUP-Poble
Actiu
1 regidor/a no adscrit
1 representant de l’Associació de Veïns del barri de Bellvitge
1 representant de l’Associació de Veïns del barri del Gornal
1 Representant del Consell Municipal de Serveis Socials
1 Representant del Consell Escolar Municipal
1 Representant de la Comissió de Seguiment del Projecte Urban
Gornal
27 Representants de les entitats que tinguin la seva seu o portin a
terme activitats en l’àmbit territorial del Districte, designades per
l’assemblea conforme preveu l’art. 34.4.f) i 34.5 del Reglament.
5 membres designats entre veïns/es o entitats que portin a terme
una tasca significativa designats pel/per la Regidor/a President/a del
Districte per mitjà de la resolució que fixi la composició final del
Consell.

e) SECRETARI DEL CONSELL: El designat per l’alcaldia de conformitat
amb l’art. 35 del Reglament.
SETÈ.- REQUERIR als regidors que integraven el Grup Polític Municipal Guanyem
L’Hospitalet que han passat a la situació de no adscrits Sr. Rafael Jiménez Ariza i
Sra. Cristina Santón Romero, per tal que, en el termini màxim de 5 dies hàbils a
comptar del present acord, comuniquin a l’alcaldia presidència, per conducte de la
Secretaria General del Ple, qui d’ells formarà part dels diferents consells de
districte.
VUITÈ.- REQUERIR els Regidors Presidents de cadascun dels districtes per tal que
procedeixin a dictar resolució per la qual es modifiqui, en els termes anteriors, la
composició nominal dels Consells de Districte.
NOVÈ.- TRASLLADAR el present acord als Grups Polítics Municipals, als
Secretaris del Consells dels Districtes, als/a les seus/seves Regidors/es
President/as/es, a la Gerència, al Gabinet de l’Alcaldia i a la Secretaria General del
Ple per al seu coneixement i als efectes adients.

ACORD 15.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L’ALCALDIA 8937/2015, DE 17 DE NOVEMBRE, RELATIU AL NOMENAMENT
DE REGIDORS ADJUNTS I DELEGACIÓ DE FACULTATS DE L’ALCALDIA EN
RELACIÓ A L’ÀREA DE BENESTAR I DRETS SOCIALS I A L’ÀREA D’ESPAI
PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT.

…/…

59

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i segons l’article
68 apartat 3 del vigent reglament orgànic de Ple, DÓNA compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia número 8937/2015, de 17 de novembre, que literalment diu:
DECRET DE NOMENAMENT DE REGIDORS ADJUNTS I DELEGACIÓ DE
FACULTATS DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ A L’ÀREA DE BENESTAR I DRETS
SOCIALS I A L’ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT.
ATÈS que per Decret de l’alcaldia, núm. 5527/2015, de 15 juny, del qual es va
donar compte al ple en sessió de 19 de juny de 2015, en exercici de les
competències que té atribuïdes l’alcaldia per l’article 124.4.k) de la Llei 7/1985, es
va disposar la divisió de l’administració municipal executiva en 7 Àrees de Govern i
que l’article 124.5 de l’esmentada norma determina que l’alcalde podrà delegar per
mitjà de decret les competències en la Junta de Govern Local i en els seus
membres, en la resta de regidors, i en el seu cas, en els coordinadors generals,
directors generals u òrgans similars amb les limitacions que recull aquest article.
VIST l’art. 21.3 del vigent Reglament orgànic de govern i administració (BOP de 12
de gener de 2012), el qual determina la configuració de les Àrees de Govern i
estableix que es podran constituir Regidories Adjuntes com a auxili a la gestió de
l’Àrea sota la dependència directa del seu titular i portaran a terme aquelles
facultats que li siguin atorgades en el decret de creació, les quals, de conformitat
amb l’apartat 6 del mateix precepte, es determinaran per Decret de l’Alcaldia.
VISTOS els articles 37 i següents del Reglament orgànic de govern i administració
vigent que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
VIST l'informe de la Secretaria General del Ple, en funcions, de 16 de novembre
2015 (L’H 46/2015)
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article
124.4.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local, i
l’art. 21 del Reglament Orgànic de Govern i Administració, vigents:
RESOLC:
PRIMER.- ESTABLIR LA REGIDORIA ADJUNTA a l’Àrea de Benestar i Drets
Socials, la qual portarà a terme, sota la dependència directa del Titular d’Àrea, les
actuacions de auxili a la gestió i de suport a l’Àrea destinades a l’actuació
coordinada i transversal en matèria de sanitat i salubritat pública, amb les diverses
regidories de govern.
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SEGON.- ESTABLIR LA REGIDORIA ADJUNTA a l’Àrea d’Espai Públic,
Urbanisme i Sostenibilitat, la qual portarà a terme, sota la dependència directa del
Titular d’Àrea, les actuacions de auxili a la gestió i de suport a l’Àrea.
TERCER.- NOMENAR, Regidora Adjunta a l’Àrea de Benestar i Drets Socials a la
Sra. Cristina Santón Ramiro.
QUART.- NOMENAR, Regidor Adjunt a l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat al Sr. Rafael Jiménez Ariza.
CINQUÈ.- DELEGAR, en el Regidor i la Regidora Adjunts les facultats de l’Alcaldia
relatives a dictar actes administratius destinats a portar a terme l’activitat de suport
a la gestió de l’Àrea en relació a les funcions que li siguin encomanades pel seu
titular. Aquesta delegació inclou la facultat de dictar actes de tràmit, no definitius.
SISÈ.- Aquesta resolució iniciarà la seva vigència, l’1 de desembre de 2015, i
produirà efectes jurídics de manera indefinida, en tant no sigui objecte de revocació
o l’alcaldia exercici la seva facultat d’avocació i sens perjudici de la seva acceptació
pels òrgans delegats.
SETÈ.- Els actes administratius que es dictin en virtut del present decret de
delegació, s’entenen dictats per l’alcaldia i hauran de contenir expressament
aquesta circumstància, fent constar el número i data del Decret de delegació així
com la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Les facultats
delegades hauran de ser exercides personalment per l’òrgan delegat que no podrà
delegar-les en tercers.
VUITÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació en compliment del que disposa l’art. 44 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i en la seu electrònica de
l’ajuntament de conformitat amb l’art. 38.5 del Reglament de Govern i Administració.
NOVÈ.- DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
DESÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als interessats, a l’alcaldia, a la Gerència, a la
Intervenció general municipal, a la Tresoreria, així com a tots els regidors i
regidores de l’ajuntament i a les àrees municipals per mitjà de la publicació en la
intranet als efectes legals oportuns.

ACORD 16.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE
L’ALCALDIA 8938/2015, DE 17 DE NOVEMBRE, PEL QUAL ES DETERMINA EL
RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA, EN ATENCIÓ AL CÀRREC, EN FAVOR DE
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MEMBRES ELECTES D’AQUEST AJUNTAMENT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l'article 123.1.a) de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i segons l’article
68 apartat 3 del vigent reglament orgànic de Ple, DÓNA compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia número 8938/2015, de 17 de novembre, que literalment diu:
DECRET DE L'ALCALDIA PRESIDÈNCIA, PEL QUAL ES DETERMINA EL REGIM
DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA, EN ATENCIÓ AL CÀRREC, EN FAVOR DE
MEMBRES ELECTES D'AQUEST AJUNTAMENT.
VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 19 de juny de 2015, amb ocasió de
l’inici del mandat de la corporació va fixar el règim de dedicació i retribucions dels
membres de la Corporació.
Vist que l’esmentat acord determina fixar en 18 el nombre de membres electes que
durant aquest mandat, podran exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva:
l’Alcalde/ssa, Tinents/es d’Alcaldia titulars d’Àrea, Regidors/es de Govern,
Regidors/es Presidents de Districte, Regidors Adjunts i els/les Regidors/es
Portaveus dels Grups Polítics Municipals, que no formen part de l’equip de govern,
de conformitat amb el límit previst a l’art. 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
Atès que per Decret de l’alcaldia 5532/2015, de 19 de juny, es van concretar el
regim de dedicació exclusiva o parcial dels membres electes, el qual va ser objecte
de modificació pels Decret núms.6368/2015, de 31 de juliol, 6550/2015, de 31
d’agost i 8860/2015, d’11 de novembre, que van determinar el cessament en règim
de dedicació exclusiva de diferents membres de la Corporació, cosa que comporta
que a la data d’aquest Decret els membres de la Corporació en règim de dedicació
exclusiva són 13, és a dir, inferior a límit legal i l’acord del ple, recollits a l’apartat
anterior.
Vist el Decret de l’Alcaldia núm. 8937 de 17 de novembre 2015, pel qual es creen i
nomenen regidors adjunts de conformitat amb l’art. 21.3 del Reglament Orgànic de
Govern i Administració vigent (BOP 12-01-2012)
VIST l'informe de la Secretaria General del Ple, en funcions, de 16 de novembre de
2015, (L’H 46/2015).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei 7/1985 de 2 d’abril
reguladora de les bases de règim locals, i l’article 12.3 del Reglament orgànic del
Ple vigent (BOP 12/01/2012),
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RESOLC:
PRIMER.- Determinar que el Regidor Sr. Rafael Jimenez Ariza i la Regidora Sra.
Cristina Santón Ramiro, exerciran el seu càrrec de Regidor/a Adjunt/a,
respectivament, en règim de dedicació exclusiva, amb efectes de l’1 de desembre
de 2015, prèvia la seva acceptació del càrrec.
SEGON.- Les quanties de les retribucions econòmiques a percebre pels/per les
regidors/res que exerceixin el seu càrrec amb dedicació exclusiva, son les fixades a
l’acord del Ple de 19 de juny de 2015, i restaran subjectes al règim
d’incompatibilitats de la Llei 53/1984 de 26 de desembre d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.
TERCER.- Ordenar al Departament de Personal, que porti a terme aquells tràmits,
que en el seu cas, siguin necessaris per a l’execució del present acord.
QUART.- Donar compte al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc,
de conformitat amb l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
CINQUÈ.- Notificar aquest Decret als interessats.
SISÈ.- Traslladar aquest Decret a l'Alcaldia Presidència, als/a les portaveus dels
Grups Polítics Municipals, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal, a la
Tresoreria, i al Departament de Personal als efectes legals oportuns i fer públic
aquest Decret al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament, i a la seu electrònica municipal.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

ACORD 17.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 68 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2015 CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 187/2015, EN LA MODALITAT DE
BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 14 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
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Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari
d’acord amb el que es preveu a l’article 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora
de les Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 68 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent a l’expedient 187/2015 en la
modalitat de Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (96.243,81 euros) d’acord amb
el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 TOTAL

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PP I ALTRES ING.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

ESTAT DE DESPESES
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

1
2
3
4
5
6

-

DESPESES PERSONAL
BENS CORRENTS I SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS

CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

78.612.502,21
89.417.484,55
5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70

MODIFICACIO
ANTERIOR
0,00
0,00
31.026,79
8.881.735,96
0,00
0,00
7.023.136,51
13.597.657,40
0,00
29.533.556,66
MODIFICACIO
ANTERIOR
6.170.130,62
2.591.790,17
-2.366.370,67
3.553.823,10
0,00
15.615.842,90

6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

3.059.805,00
0,00
908.535,54
29.533.556,66

INICIAL
100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL

MODIFICACIÓ
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MODIFICACIÓ
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-96.243,81
96.243,81
0,00
0,00
0,00
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.875.708,28
85.562.159,56
2.965.825,00
0,00
15.591.093,65
13.597.657,40
7.000.000,00
256.751.556,66
DEFINITIU
84.782.632,83
92.009.274,72
3.192.629,33
18.331.879,20
300.000,00
25.368.972,60
9.569.805,00
5.014.827,44
18.181.535,54
256.751.556,66
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

ACORD 18.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ
DE CRÈDIT 70 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI
2015, CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 123 I 191/2015, EN LA MODALITAT
DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 14 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2015, aprovat pel Ple de la
Corporació en sessió de 30 de setembre de 2014.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits d’acord amb el
que es preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 7 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2015, que
determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article
123 p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
ATÈS l’informe favorable de la Intervenció General.
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El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 70 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2015, corresponent als expedients 123 i 191/2015 en la
modalitat de Transferència de crèdits (479.620,00 euros) d’acord amb el detall que
figura a l’expedient i amb el resum següent :

CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 TOTAL

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES, PP I ALTRES ING.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

5.559.000,00
14.778.056,10
300.000,00
9.753.129,70
6.510.000,00
5.014.827,44
17.273.000,00
227.218.000,00

-2.366.370,67
3.521.423,10
0,00
15.615.842,90
3.059.805,00
0,00
908.535,54
29.583.556,66

100.360.395,63
6.798.717,14
24.844.681,49
76.680.423,60
2.965.825,00
0,00
8.567.957,14
0,00
7.000.000,00
227.218.000,00
INICIAL

ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - BENS CORRENTS I SERVEIS
CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 TOTAL

78.612.502,21
89.417.484,55

MODIFICACIO
ANTERIOR
0,00
0,00
31.026,79
8.931.735,96
0,00
0,00
7.023.136,51
13.597.657,40
0,00
29.583.556,66
MODIFICACIO
ANTERIOR
6.220.130,62
2.624.190,17

INICIAL

ESTAT D'INGRESSOS

DESPESES FINANCERES
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGÈNCIA
INVERSIONS REALS
TRANSFERÈNCIES CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS

MODIFICACIÓ
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MODIFICACIÓ
ACTUAL
0,00
-479.620,00
479.620,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DEFINITIU
100.360.395,63
6.798.717,14
24.875.708,28
85.612.159,56
2.965.825,00
0,00
15.591.093,65
13.597.657,40
7.000.000,00
256.801.556,66
DEFINITIU
84.832.632,83
92.041.674,72
3.192.629,33
18.299.479,20
300.000,00
25.368.972,60
9.569.805,00
5.014.827,44
18.181.535,54
256.801.556,66

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Drets i Territori, es produeixen les intervencions següents:
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La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor dels quatre punts.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor dels quatre punts.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor del 19, ens abstindrem en el 20, votarem a favor del 21 i
ens abstindrem també del 22.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, el grup municipal de Convergència votarà a favor dels quatre punts.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sí votarem a favor del quatre punts i respecte al Pla de Millora Urbana d’ordenació
del volum de les finques del carrer Major i el carrer Sant Roc, doncs voldríem
manifestar la nostra satisfacció perquè s’executi un projecte en una finca ruïnosa i
que havia provocat, doncs problemes i molèsties als veïns i a les veïnes d’aquella
zona, i també valorem positivament que es mantinguin les façanes dels números 53
i 55, que formen part del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic, i
també es mantingui la restauració del rètol de l’any 1936, pintat a la façana del
carrer Sant Roc i que també és patrimoni de la nostra ciutat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Des del Partit Popular votarem a favor dels quatre punts.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En el punt 19 ens abstindrem, com ja hem comentat en la mateixa argumentació
que hem tingut en el punt 8, i en el punt 20 votarem a favor, sempre reiterant, com
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fem en cada Ple, que hauríem de pensar en una política integral, per tal de fer millor
la convivència en educació i civisme, per tal de conviure amb els animals a la ciutat,
sense haver de tenir a cada Ple tantes multes i sancions per actuacions incíviques
amb animals a la ciutat.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí, ens abstindrem dels dos punts, 21 i 22.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, en el punto 19 votaremos a favor, en el punto 20 también votamos a favor, en el
21 votamos a favor, pero Jesús explicará por qué, y en el 22 votaremos en contra y
también Jesús tiene la palabra para explicar el posicionamiento.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Gracias. Respecto al acuerdo número 21 para la aprobación del Plan de Mejora
Urbana de las fincas de la calle Mayor y de la calle Sant Roc, Ciudadanos
votaremos a favor y apoyamos las mejoras que necesitan los edificios de estas
calles, también apoyamos la mejora de estas fincas de una forma rápida y ágil, ya
que esto beneficia a los ciudadanos y a su seguridad. Me gustaría destacar que el
17 de abril de 2014, el informe de impacto patrimonial de nuestro ayuntamiento ya
declaraba estos edificios en ruina y en el propio contrato de compra-venta entre los
privados ya constaba la necesidad de derribar estos edificios, a poder ser a finales
de 2014, estamos a finales del 2015. Es por ello que desde Ciudadanos pedimos la
máxima agilidad y coordinación entre las administraciones, reduciendo al mínimo la
burocracia que ha provocado que estemos a final de 2015 y todavía no se hayan
derribado estos edificios de la calle Mayor y de la calle Sant Roc para su reforma,
pedimos la máxima agilidad de los trámites, ya que es una cuestión de seguridad
de nuestros ciudadanos, y con la seguridad de los ciudadanos no nos podemos
perder en burocracias eternas.
Y respecto al punto 22 del Orden del Día, Ciudadanos votaremos en contra, ya que
dentro de este acuerdo se pretende aprobar una nueva normativa de unidad de
zona para los gálibos de los bloques. Dentro de esta normativa, y para que los
ciudadanos que nos están escuchando nos puedan entender, nos encontramos un
punto en el que estamos en contra, con esta modificación de la normativa se
pretende facilitar la tipología de viviendas a cuatro dormitorios y aumentar la oferta
de vivienda de protección oficial. En anteriores Plenos se hablaba aquí de la
necesidad de viviendas sociales y de todos aquellos mecanismos para facilitar el
acceso a la vivienda de los ciudadanos más desfavorecidos, creemos que debemos
poner el máximo de nuestra parte para favorecer al máximo el acceso de la gente a
una vivienda digna, pero no consideramos que este sea el mejor mecanismo.
Estamos hablando de viviendas de cuatro dormitorios, nos gustaría saber si esta
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tipología de viviendas, que ustedes pretenden modificar de la normativa, se
adecuan con las necesidades de los ciudadanos, yo creo que no, yo les pongo aquí
un ejemplo de tipologías de pisos de cuatro dormitorios, de protección oficial, con
trastero, desde 226.000 euros, a partir de 226.000 euros, yo creo que una vivienda
de este tipo de características no es accesible para la mayoría de los ciudadanos
de Hospitalet y de los que aquí nos están hoy.
Por favor, salgan a la calle y conozcan de verdad a los ciudadanos, verán como la
mayoría no puede acceder a estas viviendas de más de 230.000 euros, como les
acabo de mostrar ahora mismo, esto no es vivienda social y no lo es porque no
llega a la mayoría de los ciudadanos, a algunos sí, echando cuentas, con el suelo
de los dos concejales tránsfugas que el PSC ha colocado en su gobierno, se
podrían comprar una vivienda en apenas dos añitos, a 65.500 euros por cada
concejal tránsfuga suman 131.000 euros al año, en dos añitos tenéis vivienda cada
uno de vosotros. Pero quien realmente nos interesa a Ciudadanos, que son los
vecinos y vecinas de Hospitalet, no pueden acceder a este tipo de viviendas, los
concejales tránsfugas sí pueden, pero los ciudadanos a pie de calle no, y es por ello
por lo que debemos hacer políticas de verdad, en mayúsculas, y mejorar sus vidas.
Por todo lo que acabo de explicarles votaremos en contra de este acuerdo.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, básicamente referido a los dos últimos puntos, al de la modificación de la calle
Sant Roc y Major, y al tema de la modificación del PGM. En el 21, el Sr. Amadeo
Martín nos decía que a ver si podemos agilizar los trámites, supongo que a usted
no se le escapa que esta es una operación entre privados y que, en cualquier caso,
si hemos conseguido esta poca agilidad, ha sido porque ha habido acción de la
administración, porque si no hubiese habido acción de la administración, no hubiese
habido ni eso. Piense que esto nace a partir de la declaración de ruina que insta el
ayuntamiento, contra la voluntad, lógicamente, de la propiedad, porque eso les ha
obligado a tener que hacer una serie de intervenciones y de actuaciones que de
otra manera no hubieran hecho, con lo cual en este caso, digamos, ha sido a la
inversa de lo que usted planteaba, ha sido la acción de la administración la que ha
obligado al privado a actuar. Pero evidentemente en el ámbito privado, los privados
tienen sus derechos y obligaciones, obligaciones las están cumpliendo, pero
también tienen sus derechos de recurrir, de presentar modificaciones en los
proyectos, y de tener un tiempo, que es el que ellos se han tomado, para tirar
adelante esta modificación.
Y respecto del acuerdo 22, creo que en la Comisión Informativa ya lo hablamos,
mire, si en una ciudad del ámbito metropolitano de Barcelona, no nos vayamos más
lejos, se están haciendo viviendas de protección oficial, es en Hospitalet, si en una
ciudad del ámbito metropolitano de Barcelona esas viviendas de protección oficial
se venden o se alquilan, es en Hospitalet, si en el mandato anterior Hospitalet fue la
ciudad del área metropolitana, aparte de Barcelona, con 888 viviendas, la ciudad
que más viviendas de protección oficial entregó en el mandato anterior, esa fue
Hospitalet. Y con las tipologías, respecto de las que hay demanda, porque a
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nosotros nos puede parecer que mejor hacer viviendas de una habitación o de dos
o de cuatro o de siete, es igual, nos puede parecer a nosotros lo que sea, pero al
final hay una demanda y esa demanda es la que se intenta cubrir a partir de las
promociones de protección oficial, por eso se colocan, por eso todas las viviendas,
ya sean de alquiler, ya sean de venta, de protección oficial en Hospitalet, que
insisto, en el mandato anterior se entregaron 888, es el 100% de las que se
construyeron.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Respecto al punto 21, como usted bien ha dicho, es una compraventa entre
privados, pero lo que sí le interesa al ayuntamiento, creo yo, es la seguridad de los
ciudadanos, y no sé si a lo mejor habéis pasado por ahí, pero estaba claro que esa
calle sí que necesitaba rehabilitarse, lo único que pedimos desde Ciudadanos,
como usted bien ha dicho que han tenido que intervenir varias administraciones, es
agilidad y reducir burocracia, eso es lo que hemos pedido.
Y respecto a lo que me comentaba de las viviendas, usted me puede comentar que
han entregado todas las viviendas de protección oficial, yo le digo que una vivienda
de protección oficial de 226.000 euros no es accesible a la mayoría de los
ciudadanos, a los tránsfugas y a su equipo de gobierno sí, pero a la mayoría de los
ciudadanos no.

SR. BELVER VALLES (PSC)
Por la calle Mayor le puedo asegurar que paseo más yo que usted, y que en la calle
Mayor si en esa finca se ha hecho lo que se ha hecho, ha sido, insisto, porque la
Generalitat instó a la propiedad, primero a la protección y segundo a la ruina, por
eso se hizo la protección y por eso se va a derribar, y por eso ahora tiene usted la
posibilidad, ha tenido la posibilidad, de votar, de acordar un plan para que, desde la
iniciativa privada que son los titulares, insten esa modificación.
Respecto de las otras cuestiones, mire, es que yo no quiero insistir, es una cuestión
de oferta y demanda, podemos hacer viviendas de protección oficial de una
habitación, las podemos hacer, pero sabe cuál es el problema, que entonces no se
alquilan, que no se venden, porque la gente no quiere viviendas de una habitación,
el precio no lo fija el ayuntamiento, si usted conoce mínimamente de lo que está
hablando, sabe que el precio de la vivienda de protección oficial se fija por módulo a
través de la Generalitat de Cataluña, no lo fija el ayuntamiento, el precio metro
cuadrado de la vivienda de protección oficial, sea de alquiler o sea de venta, lo fija
la Generalitat de Cataluña, no lo fija el ayuntamiento, evidentemente más metros,
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más precio, eso es una lógica aplastante, pero el precio no lo fija este
ayuntamiento.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, a veure, jo si..., perquè han passat sense massa comentari, dos punts de
l’Ordre del Dia, només s’ha fet referència per part de la Sra. Carballeira per criticar,
diguéssim, el punt, no tant pel contingut o el fons de la qüestió, vull entendre, sinó
per com o qui gestiona les beques de menjador. Pero creo que es importante que
todos los que estamos aquí seamos conscientes, que hemos aprobado dos
expedientes por los cuales el ayuntamiento de Hospitalet se compromete a hacer
una aportación en becas de comedor de 1.800.000 euros, para el curso 2015-2016,
y eso quiere decir que vamos a poder dar, en fin, alguna alimentación digna a más
de 5.500 niños y niñas en esta ciudad.
Creo que es importante destacar el sobreesfuerzo que esta ciudad, que los
ciudadanos de Hospitalet están haciendo en los temas de alimentación, en un
momento de crisis económica y en un momento de gran dificultad. Y también el
esfuerzo que está haciendo para adelantar el dinero que la Generalitat de Cataluña
no paga al Consell Comarcal, y que es el ayuntamiento quien avanza ese dinero,
para que las empresas y para que los niños puedan tener esa alimentación. Yo, a
ver, no entraré en debates, si quien tiene que gestionar las becas de comedor ha de
ser el Consell Comarcal, ha de ser la Generalitat de Cataluña o ha de ser el
ayuntamiento de Hospitalet, nosotros al final lo que estamos haciendo es garantizar
que los niños de nuestra ciudad, que tienen unas condiciones económicas difíciles,
tienen garantizada esa alimentación. Y creo que este es un expediente importante o
así al menos a mí y al grupo que yo represento nos parece, y está muy bien criticar
al gobierno, es legítimo y está en su pleno derecho, pero creo que también es
importante destacar que, en un momento tan difícil como este, el ayuntamiento de
Hospitalet está a la altura que los ciudadanos y ciudadanas esperan.
Sin más quisiera recordar también a otros gobiernos, tanto de Madrid como de la
Generalitat de Cataluña, que han de cumplir con los compromisos que tienen con
esta ciudad y dejarse quizás de otras cuestiones, y dar cumplimiento a esos
compromisos, como es el tema tan básico como es la alimentación de los más
débiles que son los niños y las niñas de esta ciudad. Por tanto, no voy a cuestionar
quien debería gestionarlo, podemos llegar perfectamente al acuerdo que es mejor
gestionar desde la proximidad, gestionar desde el ayuntamiento, pero en el fondo
creo que es importante no perderse en esas cuestiones y dar soporte a garantizar
que los niños y las niñas puedan comer.
Sin más, pasamos al siguiente bloque.
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BENESTAR I DRETS SOCIALS

REGIDORIA DE GOVERN D'IGUALTAT I BENESTAR SOCIAL
ACORD 19.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA MINUTA D’ADDENDA A LA
PRORROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET I EL CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A
L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE
MENJADOR PELS ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI PER AL CURS
2014-2015, EN EL SENTIT D’AMPLIAR L’APORTACIÓ ECONOMICA EN LA
QUANTITAT DE 600.000,-€.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
ATÈS que l’Ajuntament de L’Hospitalet, en tant que municipi, té la competència per
a estudiar i detectar les necessitats socials en el seu territori, i ha de complir les
funcions pròpies dels serveis socials bàsics (art. 31 de la Llei 12/2007, de Serveis
Socials).
ATÈS que la Llei 12/2007, d’11 d’octubre de Serveis Socials, defineix el sistema de
serveis socials com el conjunt d’intervencions públiques que tenen com a objectiu
garantir les necessitats bàsiques i socials de la ciutadania, entenent com a
necessitats bàsiques les pròpies de la subsistència i de la qualitat de vida de cada
persona. Així mateix, aquesta llei preveu i anima a que aquestes garanties es
fonamentin a través de la col·laboració amb entitats d’iniciativa social, les quals són
un element definitori i clau del sistema de serveis socials.
D’altra banda, la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels Drets i les Oportunitats de la
Infància i de la Adolescència assigna a les administracions locals la responsabilitat
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del treball preventiu i l’atenció de les situacions de risc. I promulga el benestar
personal i social de la infància i de la adolescència, anteposant com a prioritari
l’interès general dels/les menors en tots els àmbits de la vida, i no només en els
àmbits de protecció i de la família.
En aquest sentit, es potencien els aspectes referents a la personalitat dels/les
menors, garantint el desenvolupament lliure i harmoniós de les seves capacitats
físiques, mentals, educatives i d’aprenentatge que promoguin el benestar.
ATÈS que Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials preveu que
l’Administració Col·labori amb entitats d’iniciativa social orientades a l’objectiu que
estableix la llei: “garantir les necessitats bàsiques dels ciutadans”. Les entitats de la
iniciativa social són un element clau en el foment del sistema de serveis socials.
ATESA la situació de greu crisi econòmica que s’està vivint i la repercussió que
aquesta està tenint en les possibilitats d’ingressos familiars per fer front a la
cobertura de necessitats primàries, ha fet, d’una banda, augmentar el nombre de
famílies que pateixen aquesta situació de desavantatge social i, d’altra, una
repercussió en el desenvolupament dels infants i la cobertura de la seva
alimentació.
Les persones peticionàries de l’ajut de menjador pateixen dificultats socials i
econòmiques greus i que les dotacions econòmiques que hi assigna la Generalitat
de Catalunya són insuficients per atendre totes les peticions i cobrir totes les
necessitats, molts d’aquests alumnes reben ajudes socials directament de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, que es destinen a complementar els ajuts atorgats pel
Consell Comarcal al no poder assumir les famílies el cost del menjador escolar.
ATÈS que el Consell Comarcal del Barcelonès té atribuïdes, per delegació de la
Generalitat de Catalunya, diverses competències en matèria d’ensenyament, entre
les que s’inclou l’atorgament d’ajuts individuals de menjador per necessitats
socioeconòmiques als alumnes de les escoles sostingudes amb fons públics dels
municipis de la comarca, que es financen amb les assignacions que, a l’efecte i per
a cada curs escolar determina, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, que les transfereix a l’administració comarcal.
ATÈS que la correlació entre pobresa i infància és molt alta i, en la mesura que
impedeix donar oportunitats als infants, els determina com a col·lectiu amb
escasses possibilitats de sortir de la situació d’exclusió, és a dir, que els condemna
a la cronificació. La pobresa dels infants té un fort impacte en el desenvolupament
cognitiu, en l’èxit escolar i en el benestar psicològic futur.
VIST que, per Acord de Ple del Consell Comarcal del Barcelonès, en sessió de 26
de març de 2014, es van aprovar les bases de concessió d’ajuts individuals de
menjador pels alumnes dels centres escolars públics.
VIST que mitjançant Acord de Ple adoptat en sessió de data 22 de juliol de 2014, es
va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de
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Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2014-2015. Conveni que es va signar en data 23 de juliol de
2014.
ATÈS que l’acord 9è. del conveni preveu la modificació del mateix per acord exprés
de les parts en qualsevol moment.
VIST que, amb data 28 de juliol de 2015, el Ple municipal va aprovar la pròrroga de
l’esmentat conveni de col·laboració, amb vigència fins l’acabament del curs escolar
2015/16, amb un pressupost total de 1.200.000,00.-€.
ATESA la previsió d’increment dels/les menors que han ingressat al curs escolar
2015-2016 i per tal de garantir davant de la demanda un major accés a l’ajut de
menjador escolar dels/les menors de L’Hospitalet que es troben en greu situació de
crisi i exclusió social.
VIST l'informe tècnic favorable per a la seva aprovació emès per la Cap de la Unitat
Tècnica de Gestió de la Regidoria d’Igualtat i Benestar Social.
VISTA la minuta d’addenda per la qual les parts acorden la modificació del Conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el Consell
Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi per al curs
2015-2016.
ATÈS que figura a l’expedient documentació comptable conforme consta dotació
econòmica per cobrir les despeses del present conveni, al pressupost general de
l’Ajuntament de L’Hospitalet per l’exercici 2015. Subordinant a l’existència de crèdit
adequat i suficient les despeses que corresponguin a l’exercici 2016, de conformitat
amb l’art. 174 de la LRHL.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica de la Regidoria de Govern d’Igualtat i
Benestar Social.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de
conformitat amb l’art. 23 de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici
corresponent.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta d’addenda a la pròrroga pel curs escolar 2015/16,
del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i el
Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts complementaris als ajuts
individuals de menjador per als alumnes de les escoles del municipi, que es
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transcriu a continuació:

“MANIFESTEN
I.- Que mitjançant Acord de Ple adoptat en sessió de data 22 de juliol de 2014, es
va aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat i el Consell Comarcal del Barcelonès per l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles del
municipi per al curs 2014-2015. Conveni que es va signar en data 23 de juliol de
2014.
II.- Que l’acord 9è. del conveni preveu la modificació del mateix per acord exprés de
les parts en qualsevol moment.
III.- Que, amb data 28 de juliol de 2015, el Ple municipal va aprovar la pròrroga de
l’esmentat conveni de col·laboració, amb vigència fins l’acabament del curs escolar
2015/16, amb un pressupost total de 1.200.000,00.-€.
IV.- Que davant la previsió d’increment dels/les menors que han ingressat al curs
escolar 2015-2016 i per tal de garantir davant de la demanda un major accés a l’ajut
de menjador escolar dels/les menors de L’Hospitalet que es troben en greu situació
de crisi i exclusió social, ambdues parts convenen en modificar el present conveni,
per la qual cosa,
ACORDEN
PRIMER.- AMPLIAR l’aportació econòmica de l’Ajuntament de L’Hospitalet en la
quantitat de 600.000,00€, per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació de
menjador escolar dels/les menors de L’Hospitalet que es troben en greu situació de
crisi i exclusió social.
SEGON.- Fixar l’aportació municipal total del conveni, establerta al pacte 4rt, en
1.800.000,00€ per tot el curs 2015-2016 (1.200.000,00€ establerts per l’esmentada
pròrroga més 600.000,00€ que s’amplien), desglossats de la següent forma:
 600.000,00€ per a l’exercici 2015.
 1.200.000,00€ per a l’exercici 2016.
Les aportacions relatives a l’exercici 2016 restaran subordinades al crèdit del
exercici, autoritzat en els pressupostos municipals, així com a ser justificada de
conformitat amb els termes pactats a l’acord 7è del conveni.
TERCER.- Distribuir les quantitats aportades de la següent forma:
 200.000,00.- euros al desembre de 2015, que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al primer trimestre
del curs.
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 200.000,00.- euros al gener de 2016, que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al segon trimestre
del curs.
 200.000,00.- euros a l’abril de 2016, que es destinaran a atendre el
pagament dels ajuts complementaris corresponents al tercer trimestre
del curs.
QUART.- S’entenen per modificats els pactes del conveni que determinen les
aportacions econòmiques, en especial el pacte 7è relatiu als imports a justificar. I es
mantenen en els seus propis termes la resta de condicions convenials.
I en prova de conformitat, ho signen ambdues parts per duplicat i a un sol efecte, en
el lloc i la data indicats en l’encapçalament.”
SEGON.- APROVAR una despesa per l’exercici 2015 de 200.000,00.-€ euros amb
càrrec a l’aplicació pressupostaria núm. 2311.4890161 segons document comptable
RC núm. 150049213 de data 02/11/2015 emès per la Intervenció General, i
CONDICIONAR l’aportació de 400.000,00€ més de l’exercici 2016 al compliment
del pacte del conveni referent a la forma de justificació de l’aportació atorgada per
l’Ajuntament durant l’exercici 2015, i subordinar a l’existència de crèdit adequat i
suficient dotat en els pressupostos municipals per l’exercici 2016.
TERCER.- Fixar l’aportació municipal total del conveni, establerta al pacte 4rt, en
1.800.000,00€ (1.200.000,00€ establerts a la pròrroga del conveni de 28/7/2015
més 600.000,00€ que s’amplien), desglossats de la següent forma:
 600.000,00€ per a l’exercici 2015.
 1.200.000,00€ per a l’exercici 2016.
Les aportacions relatives a l’exercici 2016 restaran subordinades al crèdit del
exercici, autoritzat en els pressupostos municipals. Així com a ser justificada de
conformitat amb els termes pactats a l’acord 7è del conveni.
QUART.- Facultar al Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, Regidor de Govern d’Igualtat i
Benestar Social, per a la signatura de tots els documents que se’n derivin.
CINQUÈ.- FACULTAR al senyor Jesus Husillos Gutierrez, Regidor de Govern
d’Igualtat i Benestar Social, per a la signatura de tots els documents que se’n
derivin.
SISÈ.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, al
Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, a la cap de Secció de serveis
socials, a l’Habilitació de l’Àrea i a la Intervenció General.
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ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. I.W.B.B. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05- EUROS. - EXP.
SA 60/15 PA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot d’abstenció del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social
núm. 6276/2015, de 30 de juliol, es va incoar el present procediment sancionador
contra la Sra. I.W.B.B. (NIE XXXXXXXXXXX), amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa de
protecció dels animals.
ATÈS que l’ esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser notificats en el
domicili de la Sra. I.W.B.B. en data 18 de setembre de 2015, com així consta en la
corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’ esmentada resolució s’advertia a la Sra. B.B. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol.licitud de pràctica de
prova per part de l’ imputada, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció del Animals, ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc , si s’escau , a la incoació d’altres procediments sancionadors que
es tramitaran per la seva normativa d’aplicació.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 30.10.2015
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VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 03.11.2015
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 30.10.2015 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d’unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar a la Sra. I.W.B.B. (NIE XXXXXXXXXXX), amb domicili
al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet , autora de l’ esmentada
infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR a la Sra. I.W.B.B., amb domicili al carrer
XXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, responsable de la comissió de les
infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la quantitat
següent:
a) Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, la Sra. I.W.B.B. (NIE
XXXXXXXXXXX), amb domicili al carrer XXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet
en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
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ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

ACORD 21.- RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA
URBANA D’ORDENACIÓ DE VOLUMS DE LES FINQUES DEL CARRER
MAJOR, 51, 53 I 55, I DEL CARRER SANT ROC, 1, 3 I 5, D’AQUESTA CIUTAT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que la Junta de Govern Local, en la sessió de data 28 de juliol de 2015, va
aprovar inicialment el Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums de les finques
del carrer Major, 51, 53 i 55 i del carrer Sant Roc, 1, 3 i 5 de l’Hospitalet de
Llobregat, sotmetent-lo a informació pública pel termini d’un mes.
ATÈS que les finques objecte d’aquest Planejament estan actualment edificades i
es troben incloses dins de l’àmbit d’actuació del Pla Especial de Protecció del
Patrimoni Arquitectònic de l’Hospitalet de Llobregat (PEPPA). El conjunt de
l’edificació està subjecte a les Normes Estètiques del Sector Centre (NESC).
ATÈS que prèviament al tràmit d’aprovació inicial i a la vista del deficient estat dels
edificis existents al c. Major, 51, 53 i 55 i c. Sant Roc, 1, 3 i 5, es va tramitar d’ofici,
a l’empara de l’article 198.4 del TRLUC, i de l’article 261.3 del Reglament de la Llei
d’Urbanisme, un expedient de finca ruïnosa que ha estat resol per la Junta de
Govern Local en sessió de data 14 de juliol de 2015, previ a l’emissió d’informes
favorables de la Secció de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de l’Hospitalet i del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, declarant en estat ruïnós,
pel supòsit a) i b) de l’article 198.2 del TRLUC, les edificacions abans esmentades
amb les prescripcions i requisits que incorpora el propi acord, ordenant l’enderroc
de les mateixes, acomplint les consideracions establertes en l’informe del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya de data 26 de maig de 2015
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i del Departament de Patrimoni Cultural d’aquest Ajuntament de data 16 de juliol de
2015, que entre d’altres, informa amb caràcter positiu sobre la nova ordenació
proposada.
ATÈS que l’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums de les
finques del c. Major, 51, 53 i 55 i del c. Sant Roc, 1, 3 i 5 de l’Hospitalet de
Llobregat, abans esmentada, va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 10 d’agost de 2015; al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya nº 6928 de data 5 d’agost de 2015; al diari “El Periódico de
Catalunya” en data 5 d’agost de 2015, en el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament de
l’Hospitalet i a la pàgina web municipal, obrint-se un termini d’un mes d’informació
pública per a la formulació d’al·legacions.
ATÈS que la Vicesecretària General de l’Ajuntament, mitjançant certificació de data
14 d’octubre de 2015, fa constar que, dins del termini d’informació pública, no s’ha
presentat cap escrit d’al·legacions.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà i el que disposa l’article 85 del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme 1/2010, del 3 d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de
22 de febrer.
ATÈS que l’atribució per a l’adopció de l’acord d’aprovació provisional correspon al
Ple Municipal, de conformitat amb l’article 123.1 de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.

El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria simple
el Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums de les finques del carrer Major, 51,
53 i 55 i del carrer Sant Roc, 1, 3 i 5 de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord per triplicat, amb
fotocòpia de l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Ordenació i
Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.

ACORD 22.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE L’ÀMBIT DEL PAU GORNAL
III I DE LA NORMATIVA DE LA UNITAT DE ZONA 18G-05.
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; i amb 4 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació, i per tant, va ésser adoptat pel quòrum de
majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

ATÈS que la Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya en data 29 de juny de 2010, ha dictat sentència
nº 556, en actuacions del Recurs 476/2005 que, per la seva part dispositiva,
textualment traduïda, resol:
Estimar en part, el Recurs Contenciós Administratiu interposat en nom
de les entitats Hastings Tenerife, S.L, Klingsor Peak, S.A; els hereus
de J.S.i P.de M., i les senyores A.M.C., MR.M.C. i M.M.C. contra la
Resolució de 20 de setembre de 2005 del Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya segons la
qual, en essència, es va aprovar el Text Refós de la Modificació del
Pla General Metropolità en l’àmbit del Centre Direccional de
Cerdanyola del Vallès i àmbits que es relacionen, de Cerdanyola del
Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat, del tenor
explícitament anterior, pel qual s’indica tot seguit:
1.- Per la vulneració de la preceptiva avaluació ambiental estratègica
de la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell de 27
de juny de 2001, relativa a l’avaluació dels efectes de determinats
plans i programes en el medi ambient, i de la Llei 9/1006, de 26 d’abril,
sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el
medi ambient.
2.- Per estimar procedent una nova informació pública per a la
concurrència de modificacions substancials en el actes d’aprovació
provisional i definitiva, amb vulneració de l’article 90.3 de la Llei
2/2002, de 14 de març, d’urbanisme de Catalunya i de l’art. 5 del

…/…

81

Decret 287/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
parcial de la Llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme.
3.- I de la nul·litat de les determinacions relatives al Prat de Llobregat.
ATÈS que en data 28 de gener de 2014 el Tribunal Suprem va confirmar aquesta
Sentència, que ha estat publicada al DOGC núm. 66610 de 6 de maig de 2014, per
un general coneixement.
ATÈS que de conformitat amb l’article 103 i 104 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa-administrativa, la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona, en la sessió de 17 de juliol de
2014, va adoptar els següents acords:
1.- Donar-se per assabentada de la Sentència núm. 556 dictada per la
Secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya de data 29 de juny de 2010 en
actuacions del Recurs 476/2005.
2.- Tenir per declarat nul·la de ple dret la Resolució del Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de data 20 de setembre de 2005,
que va aprovar definitivament el Text refós de la Modificació del Pla
General Metropolità en l’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola
del Vallès i àmbits que es relacionen, de Cerdanyola del Vallès,
l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat.
3.- Donar trasllat d’aquest acords als Ajuntaments de Cerdanyola del
Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de Llobregat, als recurrents i a
la secció Tercera de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya.
VIST l’escrit presentat davant d’aquest Ajuntament en data 1 d’octubre de 2015 i nº
de RGE 42.785, per la Sra. E.C.i A., Directora d’Operacions de l’Institut Català del
Sòl, sol·licitant es tramiti la “Modificació puntual del Pla General Metropolità de
l’àmbit del PAU Gornal III i de la normativa de la unitat de zona 18G-05”, per a la
seva aprovació.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han donat conformitat al projecte de
Modificació puntual del Pla General Metropolità de l’àmbit del PAU Gornal III i de la
normativa de la unitat de zona 18G-05, redactat per l’Incasòl.
ATÈS que aquesta Modificació Puntual de PGM ha estat redactada com a
conseqüència del buit legal després de la declaració de nul·litat de l’instrument de
planejament resolta per les sentències abans assenyalades i que fonamentalment,
té per objecte resoldre els següents extrems:
•

Complementar l’execució urbanística del Sector Gornal III: Es genera el
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•
•

sostre residencial de 20.000 m2 que es va traslladar a l’àmbit del Gornal
arran de l’aprovació definitiva de la Modificació del Pla General Metropolità
en l’àmbit del Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès i àmbits que es
relacionen, de Cerdanyola del Vallès, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de
Llobregat, aprovada definitivament el 20 de setembre de 2005, que ha estat
declarada nul·la de ple dret.
Es concreta l’increment de la reserva per a sistemes urbanístics per tal de
possibilitar aquest increment de sostre edificable en aplicació de l‘art. 100
del TRLUC.
Es modifiquen algunes normes que fan referència a les condicions
d’edificació de la Unitat de zona 18G-05.

ATÈS que la present Modificació Puntual del PGM és d’iniciativa pública de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i ha estat redactada per l’Institut Català del
Sòl, òrgan competent per adoptar mesures de suport tècniques, segons el que
disposa l’art. 3.1) de la llei 4/80, de 16 de desembre, de creació de dit Institut.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis tècnics i jurídics de l’Agència
de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 94 i següents, 85, 8.5 i concordants del TRLUC i article 102.4
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quorum” de la majoria absoluta, la
Modificació Puntual del Pla General Metropolità de l’àmbit del PAU “Gornal III” i de
la normativa de la unitat de zona 18G-05 de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- SOTMETRE al tràmit d’informació pública l’acord precedent mitjançant la
publicació d’Edictes en els mitjans reglamentaris a fi i efecte que s’hi puguin
presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
TERCER.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació Puntual
del Pla General Metropolità de l’àmbit del PAU “Gornal III” i de la normativa de la
unitat de zona 18G-05 de l’Hospitalet de Llobregat, pel cas que durant el termini
d’informació pública no es presentessin al·legacions o informes en contra, i,
aleshores, trametre el projecte al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, pel seu tràmit i aprovació definitiva.
QUART.- TRASLLADAR els anteriors acords als Ajuntaments de Cerdanyola del
Vallès, del Prat de Llobregat i a l’Institut Català del Sòl.
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DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

DICTAMEN 23.PER DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I
LES RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL
PERIODE 19/10/2015 A 13/11/2015 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL
8047 AL 8934.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 8047 de data 19 d’octubre de 2015 al núm. 8934 de data 13 de
novembre de 2015.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACORD 24.- PER DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 42 AL NÚM. 46,
DEL 27 D’OCTUBRE I DEL 2, 3, 10 I 17 DE NOVEMBRE, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents al número 42 de 27 d’octubre de 2015 i als
números 43, 44, 45 i 46 de 2, 3, 10 i 17 de novembre de 2015, respectivament.
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
En relació amb: la moció número 25 presentada pels grups polítics
municipals del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, CiU i CUPPA; la moció número 26 presentada pels grups polítics municipals del PSC-CP i
ICV-EUiA-PIRATES-E; i la moció número 27 presentada pels grups polítics
municipals del PP i CiU; es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació de les tres mocions, intervindrà la Sra. Esplugas, la
Sra. González i no sé si el Sr. Monrós, finalment es presenta la número 27?
D’acord, doncs tenen 10 minuts entre els tres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miren, esta moción acerca de las subvenciones que se
otorgan desde el ayuntamiento, la presentamos desde el Partido Popular el mes
pasado y la dejamos encima de la mesa, porque había grupos que querían mejorar
la moción, porque nosotros entendíamos que durante el tiempo que lleva el Partido
Socialista gobernando, pues quizás al final ha habido una confusión acerca de
quién otorga o no las subvenciones, cuando es un dinero que viene de los
impuestos de todos los ciudadanos y parece que sólo sea un grupo en concreto
quien otorga estas subvenciones. Respecto a eso, nosotros lo que hicimos fue
presentar esta moción y finalmente se ha enriquecido con la aportación de todos los
grupos municipales.
Cada vez más, la sociedad exige a las autoridades públicas mayor calidad
democrática, transparencia y participación. El control democrático durante la toma
de decisiones políticas deviene fundamental en un contexto económico en el que
los Ayuntamientos, en tanto que administración más cercana al ciudadano,
impulsan o acompañan la iniciativa privada de los vecinos con el ánimo de facilitar
la creación de proyectos innovadores que dinamicen las actividades en los barrios y
fomenten la cohesión social de la ciudad.
Atendiendo a que la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dispone en su artículo 17 que las corporaciones locales deben aprobar a través de
una ordenanza general o una específica para cada modalidad, las bases
reguladoras de las subvenciones.
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Atendiendo a que la Disposición final novena de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece un
plazo de dos años a las Entidades Locales para adaptarse a la nueva normativa
que, entre otros, obliga a hacer pública la información relativa a los actos de gestión
administrativa con repercusión económica o presupuestaria como las subvenciones
y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y
beneficiarios.
Vista la Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, aprobada por el Pleno Municipal el 18
de enero de 2005 y publicada en el BOPB de 10 de febrero de 2005.
Considerando que el artículo 22 de dicha ordenanza establece que la concesión
mediante régimen de concurrencia competitiva será determinada por una comisión
calificadora compuesta por técnicos y políticos del Ayuntamiento.
Entendiendo que a la luz de la elaboración de los Presupuestos para el ejercicio
2016 y de sus Bases de Ejecución, es un momento adecuado para alcanzar
acuerdos en beneficio de todos, pudiendo contar con la participación de todos los
representantes de la ciudadanía.
Por eso los grupos finalmente bajofirmantes del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiAPIRATES, PP, ERC, CIU i CUP-PA proponen al Pleno la adopción de los siguientes
acuerdos:
Primero, instar a la Junta de Gobierno Local a la inclusión en la Comisión
Calificadora para la concesión de subvenciones, a los grupos municipales de la
oposición a partir del próximo ejercicio 2016.
Segundo, instar al Gobierno Municipal a la publicación de una forma más accesible
en el inicio de la página web municipal y en un formato open data compatible SEOfriendly, a partir de 2016, la relación de subvenciones concedidas y denegadas,
indicando importe, el título y el resumen y coste del proyecto, la entidad beneficiaria
y la justificación de los importes subvencionados.
Y tercero, instar al Gobierno Municipal a dar la máxima difusión posible en los
medios de comunicación municipales al inicio de cada convocatoria de
subvenciones, con el espíritu de fomentar la concurrencia y comunicándolo
directamente a todas las entidades inscritas en el registro de entidades de la
ciudad. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El poble sahrauí sobreviu al desert algerí des de l’ocupació del Sàhara occidental ja
fa 40 anys, esperant resoldre la seva situació celebrant el referèndum
d’autodeterminació, segons resolucions de l’ONU i que ha estat boicotejat pel
Marroc amb la complicitat de la comunitat internacional. Les condicions de vida als
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camps de refugiats de Tindouf, són especialment dures i depenen en gran part de la
solidaritat d’altres països. Al mes d’octubre unes pluges torrencials han deixat a
aquest poble pràcticament sense habitatges i reserves d’aliments. Aquesta moció
demana ajut humanitari d’emergència per solventar els efectes d’aquesta catàstrofe
humanitària, tenim el deute moral i emocional amb el valent poble sahrauí que lluita
pels seus drets i hem de fer el possible perquè aquest poble germà pugui tenir una
vida digna fins resoldre la seva situació política i pugui tornar a la seva terra.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Presentem una moció proposant convertir La Farga en un centre de negocis,
volíem, abans d’explicar-la, fer una esmena “in voce” en el primer dels acords que
seria afegir a partir de “reconvertir una part de l’espai de La Farga centre
d’activitats”, o sigui, a partir d’aquí, Sra. Secretària li llegeixo? reconvertir una part
de l’espai o en el seu defecte en el d’un equipament municipal de característiques
similars, aquest seria l’afegitó que faríem. I en l’acord segon, elaborar un reglament
normatiu en el centre de negocis i treure La Farga, val?
Entrant en la moció, al febrer de 2013, el Ple municipal d’aquí l’ajuntament ja va
aprovar per unanimitat una moció que demanava primer estudiar la possibilitat per
aprofitar una part de l’espai de La Farga centre d’activitats, com a agència
d’innovació de la tecnologia, el disseny i l’esperit empresarial, oferint programes
educatius, espais i el recolzament necessari per facilitar les pràctiques de
col·laboració i oportunitats d’aprenentatge, a través d’una comunitat inspirada en
l’excel·lència empresarial.
Va ser una moció aprovada per unanimitat, repeteixo, i el que volem és que La
Farga o algun altre equipament, però nosaltres reiterem i demanem que sigui La
Farga, perquè entenem que és un edifici, un centre, desaprofitat, que és molt
important que la ciutat de l'Hospitalet tingui un centre de negocis que impulsi
l’emprenedoria, que ajudi a tota la gent que vulgui emprendre un negoci, a poder
instal·lar-se durant un temps, evidentment amb unes normes, en un espai, amb un
model per poder desenvolupar activitats professionals, industrials, artístiques, el
que sigui, sempre amb la col·laboració amb l’ajuntament.
I, per tant, creiem que el lloc adequat és La Farga, perquè pot ser un viver, un
centre de negocis, un viver molt important i, a més a més, per la seva ubicació
estratègica dintre de la ciutat i, per tant, demanem als grups que aprovin aquesta
moció. Gràcies.

La Sra. Alcaldessa, pel posicionament dels regidors no adscrits i dels grups polítics
municipals, de menor a major representació, dóna la paraula a la Sra. Cristina
Santón Ramiro i al Sr. Rafael Jiménez Ariza i a continuació a la resta de
representants dels grups.
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SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Votaré a favor de les tres mocions.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Votaré a favor de les tres mocions, dir que, bé, la 25 totalment d’acord, perquè vam
participar en la creació d’aquesta moció i del tema que parlava el Jordi de La Farga,
també potser podríem buscar una alternativa, ja que és un centre que, tal i com
dius, es podria aprofitar millor, a part d’aquesta utilització com a viver d’empreses,
també es podrien buscar unes altres utilitzacions o millorar un planning per fer, o
sigui, també es podria incloure en aquest cas el millorar la utilització de La Farga
tant per negocis com per d’altres coses. Gràcies.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres en relació a la moció 26 votarem a favor, no pot ser d’una altra
manera, però sí que voldríem fer algunes consideracions sobre el seu contingut i
sobre el tema en qüestió, estimem convenient el suport a aquells territoris que
eventualment, a tots, que puguin ésser afectats per catàstrofes de diferents
naturalesa. En el cas referit per la moció, aquesta catàstrofe es veu agreujada per
la fràgil situació geopolítica que tenalla el poble sahrauí des de fa dècades.
Situacions com aquestes es repeteixen gairebé cada any als camps de refugiats de
Tindouf, des de fa massa temps ja.
Però ho fem, el donar suport, ho fem posant de manifest la necessitat d’anar més
enllà en matèria de cooperació, no només atenent de forma reactiva a fenòmens
que contínuament aniran apareixent en el nostre entorn més o menys proper. Per
contra, convidem al govern local també, a desenvolupar un pla estratègic que
identifiqui els recursos de què la ciutat de l’Hospitalet disposa per a participar
d’aquest suport necessari, però no solament en termes econòmics, sinó també
tècnics, d’assessorament, etc.
Per altra banda, més enllà d’aquestes ajudes puntuals i reactives, esperem que el
Partit Socialista, que el PSC insti també al PSOE, per si tornés a governar al
Congrés algun dia, a prendre decisions polítiques valentes i decidides que obliguin
al Marroc, a l’Estat marroquí, a complir les repetides resolucions de les Nacions
Unides sobre el dret d’autodeterminació del poble sahrauí i la realització d’un
referèndum d’autodeterminació vinculant el més aviat possible, estaria molt bé que
ho fes el PSC això algun cop.
Segons la ONU, el Sàhara Occidental avui en dia encara depèn administrativament
de l’Estat espanyol, és tracta probablement, d’un dels pitjors exemples de
processos de descolonització al món encara. Gairebé 40 anys de procés de
descolonització, encara avui inconclús i absolutament enquistat, amb una
responsabilitat clara i directa dels diferents governs espanyols que han renunciat
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sistemàticament a fer complir a l’Estat marroquí, les resolucions de Nacions Unides
sobre el Sàhara Occidental.
I no podem deixar de ressaltar la incongruència que suposa per nosaltres que el
partit que ha estat més anys al Govern de l’Estat, sigui el que ara ens presenta
conjuntament aquesta moció i es vulgui presentar com a ferm defensor dels drets i
llibertats del poble sahrauí. Des dels moviments socials i l’esquerra independentista
catalana, mai no hem dubtat sobre quina ha de ser la resolució d’aquest conflicte i
mai no hem variat la nostra postura política al respecte. Sàhara Hurra.
En relació a la 27, votarem en contra d’aquesta moció, tot i l’esmena que feia el
portaveu de Convergència i Unió, des del grup de la CUP-Poble Actiu votem en
contra de la moció proposant convertir La Farga en un centre de negocis,
presentada conjuntament per Convergència i Unió i Partit Popular, i ho fem pels
motius que argumentarem a continuació:
Considerem que un equipament municipal de titularitat pública com és La Farga,
centre d’activitats, no ha d’estar al servei del sector de negocis privat. Pensem que
en tant que equipament públic municipal ha d’estar al servei de totes aquelles
propostes i activitats orientades a millorar la comunitat en el seu conjunt i no al
servei, repetim, d’interessos estrictament particulars.
Quan parlem d’impulsar l’activitat econòmica a la ciutat des de les institucions
públiques, el nostre model no és el d’afavorir el sector privat de les empreses,
societats anònimes per exemple, nosaltres apostem clarament per fomentar
l’economia social i solidària, i ho repetim a cada Ple i no ens cansarem de repetirho. Això es traduiria, per exemple, en cedir espais i serveis de titularitat municipals
a totes aquelles cooperatives que treballin a la nostra ciutat sota els principis de
l’economia solidària.
Al nostre entendre, els espais públics, com ara La Farga, han de promoure un nou
model d’activitat econòmica orientada al benestar de les persones, la cura del medi
ambient i la sostenibilitat. Tot incorporant també els valors de l’equitat, l’autonomia
com a principi de llibertat i corresponsabilitat, l’autogestió com a metodologia que
respecta, implica, educa, iguala les oportunitats i possibilita l’apoderament i la
pràctica de la democràcia directa en la presa de les decisions,el que anomenaríem
un model horitzontal de gestió de les organitzacions.
En definitiva, apostem per unes noves polítiques de desenvolupament local que
fomentin clarament l’economia cooperativa, superant el model tradicional
d’empreses privades que únicament cerquen el negoci i els guanys privats.
L’economia social posa al centre les persones i el benestar social de tota la
comunitat. Aquest és el nostre model.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo parlaré sobre la 26, perquè una és conjunta, l’altra és la nostra, per tant, la 26 és
la dels camps de refugiats. Els lligams entre el poble sahrauí i català sempre han
estat molt importants, amb la sortida d’Espanya del territori al 1976, els greuges cap
els sahrauís per part del Marroc han estat constants. Des de llavors les diferents
entitats col·laboradores catalanes han fet tot el possible per millorar les condicions
de vida d’aquest poble, en un moment com aquest, el segon ajuntament de
Catalunya no podria falta en oferir ajuda als sahrauís. Tot i això, m’agradaria
recordar que, tot i la bona voluntat d’aquesta moció i la seva necessitat, hauríem
d’encarar més aquest Ple al treball per a la ciutadania de l'Hospitalet.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció 25, de la qual nosaltres també som signants, únicament volíem
manifestar que esperem que a partir d’ara a través d’aquesta moció que s’ha
aprovat, hi hagi més transparència, més equitat i que no hi hagi entitats de primera i
de segona en el tema de les subvencions. Creiem que en aquesta ciutat fins al
moment s’ha avaluat a les entitats, no per la feina que han fet, sinó que moltes
vegades s’han donat subvencions pel color polític de les seves juntes directives.
Respecte a la moció de Sàhara, des d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem
a favor, com no podia ser d’una altra manera, a favor d’enviar i garantir l’ajuda
humanitària als camps de refugiats, en aquest sentit sempre des d’Esquerra
Republicana hem manifestat la nostra solidaritat amb el poble del Sàhara i apostem
també per trobar una solució política, que passa per exercir el dret a
l’autodeterminació. També volem denunciar l’actitud que té el govern espanyol, una
actitud que per part nostra és vergonyosa i immoral, i dic que és vergonyosa i
immoral, perquè el govern espanyol ha destinat durant els últims deu anys, ha venut
armes amb valor de més de 193 milions d’euros en armament al Marroc. I per això,
demanem també al govern de l’Estat Espanyol que deixi de donar suport
armamentístic i suport polític a una tirania que governa el Marroc i que està
vulnerant també els drets humans, mitjançant la repressió, les tortures, les
persecucions i la negació de les llibertats individuals i col·lectives del poble del
Sàhara.
Respecte a la moció 27, sobre convertir La Farga en un centre de negocis, i
acceptant també l’esmena que ha fet Convergència i Unió, des d’Esquerra
Republicana votarem a favor, perquè en el nostre programa electoral portàvem que
la nostra ciutat pogués tenir un viver d’empreses i també pogués tenir aquest espai
perquè puguin desenvolupar la seva tasca els emprenedors, els professionals
independents, també les petites empreses que s’estan posant en marxa i també
totes aquelles cooperatives o economia social que pugui haver-hi a la nostra ciutat.
Creiem també que La Farga podria ser també un espai adient per desenvolupar
aquest viver d’empreses i creiem que també cal reactivar La Farga, que creiem que
en els últims anys ha perdut el seu poder d’atracció de fires, que havia tingut a les
últimes dècades.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Yo me posicionaré respecto a la número 26, y la 25 y la 27 hemos sido bajo
firmantes. Respecto a la moción para la ayuda de emergencia al campo de
refugiados saharauis, nosotros, el Partido Popular votará a favor, entendemos que
la situación que se está viviendo en estos campos de refugiados es dramática y
entendemos que desde las instancia que se pueda, pues debemos ayudarles en la
manera que sea a través de los cánones de cooperación internacional. Si bien es
cierto que desde los tres puntos de actuación que se entiende la cooperación
internacional, ya sea la sensibilización, la cooperación, la ayuda humanitaria, desde
los ayuntamientos, pues tenemos en muchas cosas, tenemos las manos atadas,
porque entendemos que a la hora de hacer campañas de sensibilización, pues
quizás no es desde los puntos de vista locales, sino que tiene que ser a nivel de
supramunicipal los que se encarguen de hacer estas campañas. Pero en cualquier
caso, nosotros entendemos que hay que instar también a las instancias oportunas,
la Agencia Catalana de Cooperación o el propio Ministerio, para que se encarguen
de ello y mejoren, si cabe, pues la cooperación y la ayuda en este caso concreto
que nos ocupa. Por ello, entendemos que esta ayuda es prioritaria y por eso
votamos a favor.
Respecto a la número 25 de subvenciones, era una moción que presentábamos
nosotros, y respecto a la número 27, de la que hemos sido bajo firmantes, con el
tema de La Farga, nosotros hemos creído oportuno adherirnos a esta moción,
porque entendíamos que en los últimos años La Farga está siendo infravalorada e
infrautilizada, se pueden hacer muchísimas cosas, puede dar mucho más de sí y
nosotros entendemos como Partido Popular que la ayuda a los emprendedores y a
la gente que quiere montar empresas, pues debe tener también ayuda por parte de
la administración y esto es una oportunidad para que todas aquellas personas que
quieran montar un negocio, pues tengan esa oportunidad. Por tanto, nosotros
hemos sido bajo firmantes y, por tanto, le damos el apoyo.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció número 25, el nostre grup votarà a favor, creiem que és fonamental
en el bon govern en la gestió del que és públic i col·lectiu, per tant, principis com la
transparència, l’accessibilitat a la informació i la participació, l’aplicació de les noves
tecnologies, la garantia de la pluralitat i l’efecte positiu del contrapès de govern i
oposició, creiem que suposarà una millora en la gestió i la garantia que els recursos
públics van allà on més necessitat hi ha, ja sigui per fomentar la cultura popular o
l’esport de base, per fer front a les necessitats dels infants o dels altres àmbits que
hi hagin. Volem un teixit associatiu viu, actiu i un ajuntament que coopera amb
aquelles iniciatives justes, solidàries i innovadores, que ajuden a vertebrar uns
barris i una ciutat més participativa, més oberta, més col·laborativa i més solidària.
En definitiva, que garanteixi la cohesió social.
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Respecte de la 27, la veiem positiva, la moció, no ens agrada el concepte centre de
negocis, creiem que és un concepte elitista respecte a com creiem que ha de ser
l’impuls d’iniciatives d’economia i més d’economia a nivell local, creiem necessari
impulsar iniciatives d’autoocupació, d’impuls de les noves tecnologies, del foment
de projectes col·laboratius i de treball en xarxa, d’experiències noves com el
“networking”, com les que ja existeixen a la pròpia ciutat de manera autònoma i
exitosa. Entenem que la proposta inicial, ja ho has comentat “in voce”, de la
proposta de La Farga i ara com un espai existent, però creiem que és pràcticament
una feina de tots i de totes situar que la ciutat no només és el centre o el polígon
Pedrosa, i que és fonamental el reequilibri territorial en el foment d’iniciatives de
generació d’ocupació i de riquesa. Creiem, per tant, que és important cercar
aquests projectes que parlin del foment del “networking”, que parlin d’iniciatives
innovadores de col·laboració, foment de l’ocupació, del cooperativisme i de
l’economia social i solidària, i per això donarem aquest vot a favor en aquesta
proposta, entenem que hi ha alguns elements que s’han de desenvolupar i que
veurem cóm es concreten, d’acord? Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, nosotros en cuanto a la 25, pues votaremos a favor, porque evidentemente
también participamos en ella, y porque creemos que la ciudadanía lo que espera
cada día más de sus gobernantes es una exigencia de calidad democrática, de
transparencia y de participación, y es bueno para eso que la mujer del César, como
se suele decir, no solamente sea honrada, sino que además debe parecerlo. Se
vincula mucho a las subvenciones a veces ciertas actitudes, ciertas cosas, hay
cierto rumor muchas veces, porque si miramos muchas veces a dónde van a parar
ciertas subvenciones y no digo que todas, pues vemos que detrás de esas
entidades donde van a parar, hay seguramente demasiado carnet de cierta
militancia, y para eso es bueno que de alguna manera se implique la oposición en
trabajar en que haya una transparencia, en que todos tengan su opinión y que ese
halo de cierto clientelismo y cosas que se hacen en torno al tema de las
subvenciones, porque es un asunto muy delicado, pues haciéndolo así pues yo
creo que seguramente la transparencia estará mucho más garantizada y es bueno
para todos, bueno para este Consistorio, bueno para el gobierno incluso. Por eso
les digo que vamos a votar a favor, porque queremos que haya cada día, pues eso
que se dice, más regeneración democrática, más calidad democrática, más
transparencia y más participación, por eso vamos a votar a favor, teniendo en
cuenta lo que os he dicho.
En cuanto a la siguiente, la número 26, pues también, como no puede ser de otra
forma y como se suele decir, quién va a estar en contra de que se ayude a la gente
más desfavorecida, yo creo que nadie con cierta conciencia social. Pero lo que sí
es cierto es que a nosotros nos molesta mucho porque a veces convertimos estos
plenos en como si fuera la ONU, y me sabe mal, porque todo el mundo presenta
mociones que luego después una vez aprobadas, se abandonan, nadie hace un
seguimiento y se queda con una frustración la gente, porque está muy bien traer
estas mociones aquí y yo creo que no está mal como concienciación, como algo
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que la ciudadanía se dé cuenta que todo el mundo está pendiente de ellos, que
esta ciudad es solidaria, que sabe a través de su ayuntamiento posicionarse y
hacer este tipo de posturas, para que no se olviden estos casos como el tema
saharaui y otras cuestiones como los refugiados, etc. Pero a mí de verdad que me
molesta mucho que recurrentemente hagamos esto y luego después al final se
quede ahí y no se acabe por hacer seguimientos y veamos que se queda en agua
de borrajas, por lo tanto, yo estando absolutamente de acuerdo, creo que tenemos
que concienciarnos más de verdad, no traer posiciones al ayuntamiento que se
quedan muchas veces, y no digo que este sea el caso, por los que la han
presentado, en políticas de postureo, creo que hay que trabajar más en eso,
concienciar más, hacer pedagogía en la calle y que desde luego estas iniciativas
tengan un seguimiento para que no se queden en nada y no convertir, como yo
digo, esto en un parlamento supramunicipal que al final lo que hace es, muchas
veces, no digo yo que todas y en este caso mucho menos, en traer mociones aquí
que realmente no responden a la expectativa que los ciudadanos ponen en ellas.
En cuanto a la otra, vamos, aquí también estaremos a favor, nosotros es que
creemos en los pequeños empresarios, creemos en que se les facilite, creemos en
los emprendedores, creemos en una sociedad y, mirad, no hay política más social
que los emprendedores tengan ayudas, que tengan trabajo, que los pequeños
empresarios desarrollen su pequeña empresa, que a su vez generan empleo,
porque a veces es cuestión de modelos de sociedad, yo no puedo compartir que se
esté en contra de cosas, como nos dicen nuestros compañeros de la CUP-PA en el
Pleno, que son anticapitalistas, que yo lo puedo entender, puedo entender su idea,
su defensa y tal, pero negar algunas cuestiones en un Pleno, de dar facilidades a
que un emprendedor que no esté acabando en la ciudad, que haya un centro de
negocios dónde se le acoja, dónde se le explique, dónde …, porque además
colabora con la economía de la ciudad, me parece sinceramente, respetando
mucho el voto de todo el mundo, me parece que no es el modelo de sociedad que
nosotros defendemos, porque creo que no hay sociedad más justa que la que
genera posibilidades para que pequeñas empresas, emprendedores, tengan
trabajo, yo creo que un trabajo es lo más digno que puede tener una persona y es
la política más justa que hay, generar trabajo, y eso no es anticapitalista, ni
capitalista, simplemente pues es tener conciencia social y nosotros nunca
estaremos en contra de que en nuestra ciudad se generen iniciativas como esta,
para que pueda todo el mundo trabajar, sobre todo los jóvenes, porque yo creo que
para eso es para lo que se hace esta moción, yo la entiendo así, con ese criterio,
creo que el Sr. Monrós ha tenido esta sensibilidad, en cuanto a presentar la moción,
aunque al final no tiene nada que ver con lo que presentaba, pero en cualquier caso
sigue valiendo. Votamos a favor.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Con respecto a la moción 25, simplemente poner de manifiesto que los puntos
segundo y tercero ya se cumplen, seguramente habrá que buscar el tema del
formato Open Data compatible con el SEO friendly, seguramente esto no, pero
bueno que ya está publicada toda la información y lo importante aquí es el tema de
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la accesibilidad, si no es accesible, pues se intentará que sea más accesible, pero
remarcar que ya se hace y el punto tercero de dar máxima difusión, pues también
se hace, igualmente más difusión se tendrá que hacer. Gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Jo parlaré de la número 27, bé, benvinguts al club, vostès saben que nosaltres som
una administració delegada en polítiques actives d’ocupació, ho saben de sobra, i
és curiós que qui presenta la moció i qui la recolza més ferventment són les
administracions encarregades de subvencionar aquestes polítiques. En tot cas, jo
crec que és bo que vostè faci aquest afegitó i que està bé que digui que ens
plantegem el tenir un centre de negocis, La Farga és això, es pot millorar, es pot
canviar, però és un centre de negocis en si mateix, i que proposem en algun lloc, en
algun viver d’empreses, que per cert, restaria activitat a vivers que en aquests
moments són de caràcter privat i estan buits, tampoc tenen un preu excessiu, però
en aquest moment estan així.
En tot cas, recolzem aquesta moció, però dir-li que crec que és oportú que se
sàpiga també que en aquest tipus de polítiques, l’ajuntament de l'Hospitalet està en
varis programes, varis programes que han vingut precisament de la cofinanciació
d’algunes entitats supramunicipals que no són precisament o no han estat
precisament liderades ni pel govern de l’Estat, ni pel govern de la Generalitat de
Catalunya, i això jo sovint els hi recordo, perquè és una responsabilitat de vostès,
especialment del govern d’Espanya, de 450 milions en polítiques actives
d’ocupació, hem passat a 100 i escaig, així no es pot fer polítiques actives
d’ocupació, ni es pot fer emprenedoria, ni es pot fer res, i això també ho ha de saber
tothom, perquè això també és valorable.
A partir d’aquí, el grup socialista recolza aquesta moció i crec que amb la iniciativa
que vostè planteja, podrem millorar la capacitat emprenedora d’aquesta ciutat.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Per comentar la moció 26, de la qual també som signants, on es parla de l’ajuda
d’emergència al poble sahrauí, a veure, suposo que tothom que està a la sala és
coneixedor, aquest mes d’octubre han hagut unes inundacions molt importants en
els camps de refugiats on està el poble sahrauí, fonamentalment a la zona de
Tindouf, Algèria, allà s’han vist afectades més de 90.000 persones i més de 25.000
s’han quedat sense sostre. Això torna a colpejar una altra vegada als més febles,
pensem que el poble sahrauí des de l’any 75, fa 40 anys pràcticament, que està
fora de la seva terra, que està en uns camps de refugiats en unes condicions
inhumanes. I que, a més a més, les múltiples resolucions de l’ONU tendents a què
es faci un procés d’autodeterminació i que es pugui fer tot un referèndum amb el
poble sahrauí, han topat una vegada i una altra amb la impossibilitat i la voluntat, jo
diria, del govern del Marroc, que això no es pogués tirar endavant.
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Per tant, aquesta ciutat, a més a més, fa molts anys que estableix vincles de
cooperació amb els camps de refugiats de Tindouf, vull agrair especialment a
l’Associació de l'Hospitalet amb el Sàhara, el seu treball que ja des de fa moltíssims
anys fa allà, a partir del que entre uns i uns altres puguem aportar aquí, i
evidentment, em sembla que era la Sra. Esplugas que ho deia, instar sobretot a les
altes administracions, administracions amb més capacitat econòmica,
administracions amb més recursos, que a través, ja sigui dels Fons Català de
Cooperació o la Coordinadora Catalana d’ajuntament solidaris amb el poble
sahrauí, facin aportacions de veritat, treballem per millorar les condicions de vida de
la gent que es troba en els camps de refugiats, però sobretot perquè d’una vegada
per totes es pugui produir el referèndum d’autodeterminació i que el poble sahrauí
sigui lliure per decidir el seu futur.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, en relació a la moció 25, per garantir la pluralitat i la transparència de les
subvencions, no hem comentat res abans, volíem fer un parell d’apunts, tot i que
votem a favor, per nosaltres aquesta moció, el contingut d’aquesta moció, és el
primer pas necessari, però no suficient, per garantir la pluralitat i la transparència de
les subvencions que atorga l’ajuntament de l'Hospitalet. És de domini públic entre
les nostres veïnes, la utilització partidista i clientelar sobretot de les subvencions
puntuals inferiors als 5.000 euros, per part del govern d’aquest Ajuntament, sense
deixar de banda els desconeguts criteris, esperem que tècnics, per atorgar
determinades subvencions molt superiors, a algunes entitats molt concretes de la
nostra ciutat, així com també les cessions puntuals o eternes de locals i
equipaments públics, a aquestes mateixes associacions.
No és nou, ni s’ha inventat a la nostra ciutat, és tracta d’una pràctica massa habitual
a totes les poblacions del nostre entorn més proper, Baix Llobregat i Barcelonès, i
no només seria patrimoni del PSC, està clar, des de la Generalitat convergent,
durant dècades, alguns departaments com el de Benestar Social o l’antiga ADIGSA,
s’han dedicat també a sobreequipar determinats barris d’habitatges de protecció
oficial i a repartir subvencions entre les entitats d’aquests barris, que anirien
destinades a l’organització d’esdeveniments molt poc socials o culturals, amb la
clara intencionalitat sempre de penetrar políticament als barris obrers de la perifèria.
Les subvencions són un dret de tots els veïns i veïnes de l'Hospitalet i no haurien
de ser un privilegi d’aquelles entitats i associacions que compten amb militants del
partit de govern, entre els membres de les seves juntes. Aquest model s’ha
d’acabar, en aquesta ciutat i a la resta.
I simplement per contestar a la intervenció del portaveu de Ciutadans sobre el
nostre posicionament a la moció 27, dir-li molt ràpidament que creiem que les
aportacions públiques en aquest sector, les que es puguin fer, si són matèries
delegades, que també és interessant que es conegui això, com es posicionen uns
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partits i uns altres en matèries on no hi ha competències, creiem que seria
interessant fer aquestes aportacions públiques per compensar el desequilibri
existent avui en dia entre l’empresa privada i el nombre de cooperatives existents a
la nostra ciutat. Per nosaltres reforçar el model d’emprenedoria social amb recursos
públics és el camí i creiem que està absolutament demostrat, i hi ha dades i estudis
al respecte, que el model cooperativista ha estat molt més resistent durant els anys
que portem ofegats per aquesta crisi estafa que ens assola des del 2007, 2008.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des del grup municipal de Convergència i Unió volíem fer una reflexió sobre les
mocions que s’han presentat, sobre la que hem presentat nosaltres, nosaltres
intentem sempre utilitzar el to positiu, constructiu, ho vaig dir des del principi en què
encapçalava el meu grup, que sempre treballarem a favor de la ciutat i dels seus
ciutadans i, per tant, les mocions que presentem sempre van en aquest sentit.
Agraeixo el vot favorable de tots els grups i de tots els regidors que han votat a
favor la moció de La Farga, per convertir-la en centre de negocis, i manifestar-li al
portaveu de la CUP-Poble Actiu que en tot cas o com deia l’Iván sobre el tema del
nom que no li agradava el tema de centre de negocis, en cap cas la idea del grup
de Convergència és parlar de quin tipus de negoci exactament i estrictament s’ha
de fer dintre d’aquest recinte, sinó que està obert a millorar tot el tema de
l’emprenedoria, ja sigui social, cooperativa, sigui la que sigui, perquè al final no és
la que nosaltres imposem, sinó la que les persones que volen incorporar-se al món
empresarial, decidiran voluntàriament fer, és a dir, no hi ha ni un model de societats
limitades, ni d’autònoms, ni de cooperatives, sinó que hi ha molts models en aquest
país, sortosament hi ha molts models i, per tant, és la voluntat individual de les
persones o individualment ho facin o s’associïn, escollin i, per tant, en aquesta
moció hi cap tothom.
Remarco i remarcava el tema de La Farga, no perquè estigués..., m’agradaria que
la ciutat de l'Hospitalet tingués més centres d’aquest tipus, vull dir, això seria un
gran què per aquesta ciutat. Tampoc m’agrada que ens diguin, i per això parlava
d’aquest positivisme i d’intentar sempre construir, dir que hi ha certes
administracions que no fan la feina, jo, miri, jo més enllà que sigui de Convergència,
em vaig presentar per l'Hospitalet i per fer la feina aquí, i jo la moció que presento,
com moltes altres, és en un to positiu, no intento criticar el que hem fet, hem deixat
de fer o no farem, ni nosaltres, ni tots els grups polítics que en algun moment han
governat, ja sigui a la ciutat de l'Hospitalet o en d’altres llocs. Penso que estem en
uns moments en que la gent no ens demana que ens barallem, sinó que la gent ens
demana que fem coses en positiu per a la ciutat i treballem conjuntament,
esforçant-nos tots en posar el màxim possible per arribar a acords positius per a la
ciutat i, evidentment, per a la ciutat vol dir per als ciutadans.
En aquest lloc, sempre ens hi trobaran, al Jordi Monrós sempre el trobaran, dir que
aquell ha fet o això, en podem parlar i podem estar moltes hores fent-ho, no sé si
serà un debat útil i si arribarem a acords, jo penso que en la mesura que la ciutat de
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l'Hospitalet, l’ajuntament de l'Hospitalet pugui ajudar, col·laborar, acompanyar,
acollir, a fer emprenedoria a la ciutat de l'Hospitalet, ho ha de fer, si els recursos
són minsos, doncs seran minsos i ho farem amb recursos minsos, però no podem
obviar que és una cosa que la gent ens demana i que si la podem fer, l’hem de fer.
Gràcies.

Essent les 18.30 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy brevemente, simplemente para comentarle al señor de la CUP-PA que, vamos
a ver, yo creo que me he expresado claramente, quien había dicho que ese modelo,
entre comillas, de negocio, porque es que a ustedes les molesta ya la palabra
negocio ¿no? y bueno, el negocio puede generar riqueza para unos y para otros,
seguramente usted tiene razón en que ha generado para pocos mucha riqueza y
para muchos muy poca, en eso quizás estemos de acuerdo, en temas sociales
podemos ponernos de acuerdo en algo.
Pero mire, los modelos son los que son y hay aquí un problema en este país, que
todavía nos empeñamos, mire, la extrema derecha y la extrema izquierda es que
están muy cerca, porque quieren imponer sus criterios sea como sea, y no admiten
otros modelos, modelos más de centro, que tienen otra forma de pensar y yo creo
que, sinceramente, hablar a estas alturas de que un emprendedor, una persona, un
joven, que quiere montar un pequeño negocio para simplemente ganarse el
sustento y no tener que ser de su familia, que usted lo califique eso de modelo
capitalista, sinceramente, yo no lo acabo de ver. Estamos con una radicalidad
exactamente que la extrema derecha, y sólo ven las mismas músicas siempre,
hombre, hay más músicas, y ya lo dije aquí una vez señor de la CUP-PA, ya lo dije
una vez, hay Vivaldi, hay Mozart, hay Chopin, y ustedes siempre nos cuentan la
misma música, lo mismo que la extrema derecha, hay que por narices tragar con
los postulados que ustedes dicen, todos los demás los descalifican.
Mire, el capitalismo feroz yo creo que tiene usted razón, que hay que combatirlo en
cierta manera, pero es que nosotros no nos estamos refiriendo a eso, a ver si
entiende usted el discurso de Ciudadanos en el Parlamento y aquí, nosotros nos
estamos refiriendo a que hay que generar riqueza por los medios a nuestro alcance
y en esta ciudad tenemos un medio a nuestro alcance que es un centro de
negocios, donde…, ya sé que a usted le molesta mucho la palabra negocio, donde
hay gente que puede sobrevivir y generar riqueza para la ciudad, es bueno, porque
oiga, si no generamos riqueza qué vamos a repartir hombre, oiga, si usted tiene un
pan para veinte, pues si le da un trozo a cada uno, pasarán hambre los veinte,
vamos a intentar producir veinte panes para repartirlos, no desde el capitalismo
exagerado y sin control, no, no, pero vamos a intentar entre todos no ver un
negocio, entre comillas, como el enemigo público de la sociedad, porque no es así.
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Y ese es el discurso al que yo me refiero que ustedes lo llevan al extremo igual que
la extrema derecha, o se ven con sus ojos las cuestiones o no están bien, y desde
luego le da toda la legitimidad del mundo a defender sus ideas, que yo las respeto
muy mucho. Pero entienda una cosa, nosotros no hemos dicho que ahí no puede
haber cooperativas, pueden haberlas, porque es una economía que también es
buena y que también es productiva y si está bien organizada, no como haya en de
lugares, que ya vimos lo que pasó, si se hace bien, las cooperativas tienen futuro y
yo apostaría por ellas. Por lo tanto, nosotros no hemos dicho, señor de la CUP-PA,
que no puedan estar ahí en ese negocio, entre comillas, porque si le molesta la
palabra, yo no sé cual otra voy a inventar, pero esa es la que hay, pues gente
emprendedora, gente que quiera salir adelante, porque no tiene en otro sitio donde
trabajar y definitivamente puede ser una salida buena que en esta ciudad le
facilitemos las cosas y yo creo que eso ahí la administración pública tiene que
poner todo lo que pueda, y poner recursos públicos, porque no, claro que sí.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Simplement, per acabar el debat, d’acord Sr. Monrós, té vostè raó, el to ha de ser
constructiu, en això no tinc res a dir, però també he intentat posar les coses on jo
crec que les hem de posar. Però a títol d’exemple li diré, entre l’any 2011,
pràcticament finalitzar 2011, i el 2014, el centre que atent emprenedors en aquesta
ciutat, ha atès a 1.271 emprenedors, en aquest període s’han creat 250 empreses,
algunes d’elles cooperatives, i s’ha treballat amb 861 empreses participants en
accions de caràcter, de “networking” bàsicament i de cerca d’ocupació.
Per què li dic això, perquè l’ajuntament de l'Hospitalet en aquest moment està
participant en el “Programa de reempresa Aracoop”, d’economia social, està
participant en el “Programa de cultura emprenedora a l’escola”, som pioners en això
amb la Diputació de Barcelona, som pioners en l’organització de premis a joves
emprenedors i tenim projectes conjunts, com bé saben vostès, amb organismes
com l’Àrea Metropolitana, la Fira o l’Aeroport de Barcelona, hem realitzat el Pla
d’Innovació Local.
Aquestes serien algunes de les qüestions que s’han de posar en valor, perquè
també és cert que aquesta ciutat s’està movent i està fent coses, amb l’ajuda
d’altres administracions, però també el que jo li deia és que en aquest moment
precisament de la crisi més dura, més forta, el que necessitàvem era més
recolzament de les altres administracions i és el que he tractat de posar en valor.
Penso que conèixer aquestes dades també és important per veure la situació.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, bé, per últim cop, per al·lusions, a mi m’agradaria, crec que a nosaltres ens
agradaria saber cóm nosaltres i quan hem intentat imposar res aquí en aquesta sala
i cóm podríem fer-ho d’imposar res amb els 4.670 vots que tenim, diria, i amb el
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regidor que està parlant ara mateix, imposar, jo crec que hauríem de cuidar una
miqueta els verbs que utilitzem.
Negoci, sí, cap problema, però amb un model col·lectiu, simplement, o sigui, la
diferència és on posem els recursos públics que tenim, que molts grups diem, se’ns
omple la boca de dir que són pocs i que hem de pensar molt bé on van, doncs
nosaltres diem, segons el nostre model, que hem d’anar a fomentar un tipus
d’economia, l’economia social i solidària, perquè creiem que és la més resistent al
moment en el que estem socialment, el moment en el que calen negocis, però que
suporten molt millor la situació en la que estem si són col·lectius, i com creiem que
la solució a tot el que està passant serà col·lectiva i no individual, defensem aquest
model, defensem, no imposem.

Essent les 18.39 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Va a ser muy breve, yo no estoy diciendo que usted imponga, imponga pues de una
manera…, sí que le digo que hay más discursos y que ustedes hacen una negación
absoluta de todo lo que no comparten y critican, obviamente con todo su derecho a
criticarlo, es a eso a lo que me refería, no entienda usted la cosa como decir que
usted impone aquí con un sable en la mano o amedrentando, no, no, pero sí que es
verdad que hacen una negación absoluta de todo lo que no comparte con sus
ideas, negando que no hay otros colores, que no hay otras formas de organizarse
socialmente. Me parece que ustedes tienen todo el derecho, y repito, legítimo a
intentar organizarse como quieran, pero desde luego los demás también, y yo por
ejemplo, pues si no me apetece ser cooperativista, pues no tengo por qué serlo y
parece que usted quiere obligarme a que lo sea, porque su modelo es eso a donde
va, que yo lo respeto, pero para eso está el juego democrático y yo entiendo que
hay otras músicas, no solamente Chopin, hombre, que usted siempre nos cuenta la
de Chopin.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat el torn de les mocions conjuntes, passarem a les mocions del
Partit dels Socialistes de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 25, 26 i 27; adoptantse els següents acords:
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PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP, ERC, CiU i CUP-PA

MOCIÓ 25.- PER GARANTIR LA PLURALITAT I LA TRANSPARÈNCIA DE LES
SUBVENCIONS QUE ATORGA L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Cada vez más, la sociedad exige a las autoridades públicas mayor calidad
democrática, transparencia y participación. El control democrático durante la toma
de decisiones políticas deviene fundamental en un contexto económico en el que
los Ayuntamientos, en tanto que administración más cercana al ciudadano,
impulsan o acompañan la iniciativa privada de los vecinos con el ánimo de facilitar
la creación de proyectos innovadores que dinamicen las actividades en los barrios y
fomenten la cohesión social de la ciudad.
Atendiendo a que la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
dispone en su artículo 17 que las corporaciones locales deben aprobar a través de
una ordenanza general o una específica para cada modalidad, las bases
reguladoras de las subvenciones.
Atendiendo a que la Disposición final novena de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre,
de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece un
plazo de dos años a las Entidades Locales para adaptarse a la nueva normativa
que, entre otros, obliga a hacer pública la información relativa a los actos de gestión
administrativa con repercusión económica o presupuestaria como las subvenciones
y ayudas públicas concedidas con indicación de su importe, objetivo o finalidad y
beneficiarios.
Vista la Ordenanza general reguladora de la concesión de subvenciones del
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, aprobada por el Pleno Municipal el 18
de enero de 2005 y publicada en el BOPB de 10 de febrero de 2005.
Considerando que el artículo 22 de dicha ordenanza establece que la concesión
mediante régimen de concurrencia competitiva será determinada por una comisión
calificadora compuesta por técnicos y políticos del Ayuntamiento.
Entendiendo que a la luz de la elaboración de los Presupuestos para el ejercicio
2016 y de sus Bases de Ejecución, es un momento adecuado para alcanzar
acuerdos en beneficio de todos, pudiendo facilitar a todos los representantes de los
ciudadanos la participación en la elaboración de las políticas públicas de una
manera transparente desde el origen, garantizando el control democrático y
poniendo en valor el papel de la oposición política.
Los grupos municipales del PSC-CP, CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES, PP, ERC,
CIU i CUP-PA de L’Hospitalet proponen al Pleno la adopción de los siguientes
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ACUERDOS:
Primero.- Instar a la Junta de Gobierno Local a la inclusión en la Comisión
Calificadora para la concesión de subvenciones a los grupos municipales de la
oposición a partir del próximo ejercicio 2016.
Segundo.- Instar al Gobierno Municipal a la publicación de una forma más
accesible en el inicio de la página web municipal y en un formato open data
compatible SEO-friendly a partir de 2016 la relación de subvenciones concedidas y
denegadas, indicando importe, el título y el resumen y coste del proyecto, la entidad
beneficiaria y la justificación de los importes subvencionados.
Tercero.- Instar al Gobierno Municipal a dar la máxima difusión posible en los
medios de comunicación municipales al inicio de cada convocatoria de
subvenciones con el espíritu de fomentar la concurrencia y comunicándolo
directamente a todas las entidades inscritas en el registro de entidades de la
ciudad.
Cuarto:- Dar traslado de estos acuerdos a las entidades de la ciudad, a las
Concejalías de Distrito y al Área de Hacienda y Servicios Centrales.

PSC-CP, ICV-EUiA-PIRATES-E

MOCIÓ 26.- PER AJUDA D’EMERGÈNCIA ALS CAMPS DE REFUGIATS
SAHRAUÍS PER LA CATÀSTROFE HUMANITÀRIA QUE VIUEN DESPRÉS DE
LES PLUGES TORRENCIALS D’OCTUBRE DE 2015.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Els campaments de refugiats sahrauís, situats al desert algerí de Tindouf, han patit
l’efecte de pluges torrencials, acompanyades per intenses ratxes de vent, que hi
han causat grans inundacions i destrosses.
Les pèrdues d’habitatges, aliments i equipaments ha estat molt important. Moltes
famílies han perdut totes les seves pertinences, inclosa la petita reserva d’aliments
de què disposaven, és a dir una ració mensual per 160.000 persones. Segons els
equips de la Mitja Lluna Roja Sahrauí (MLRS) presents sobre el terreny, no s’han
de lamentar pèrdues humanes, però milers de famílies s’han vist obligades a estar a
la intempèrie per manca d’edificis segurs i els danys i pèrdues materials han estat
considerables. Pel que fa als centres socials (salut, educació i altres) s’està fent una
avaluació dels danys i esfondraments.
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En un comunicat el dia 24 d’octubre la MLRS, informà que els seus equips sobre el
terreny han identificat més d’11.000 famílies que podrien haver perdut la seva casa
o haima.
Davant d’aquesta situació alarmant la MLRS fa una crida als països donants, a les
organitzacions internacionals, les ONG, al moviment solidari, a la societat civil i a
tots els amics i amigues del Poble Sahrauí per col·laborar el més aviat, possible,
realitzant donacions d’emergència per atendre les necessitats més urgents de la
població causades per les pluges: abastiment d’aigua, aliments, haimes, mantes,
equipaments domèstics bàsics, material higiènic i la rehabilitació o reconstrucció
d’edificis.
El conflicte del poble sahrauí fa massa temps que dura, aquest any es
commemoren el 40 anys d’ocupació del Sàhara Occidental. És un conflicte que es
pot resoldre políticament, només caldria aplicar les resolucions de l’ONU que insten
a celebrar un referèndum d’autodeterminació. Un dret contínuament boicotejat pel
Marroc, davant la complicitat de la comunitat internacional.
Per tot això els grups municipals PSC-CP i ICV-EUiA-PIRATES-E proposa al Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Reiterar un cop més el nostre suport a una solució del conflicte basada
en l’exercici del dret a l’autodeterminació del poble sahrauí, tal i com estableixen
nombroses resolucions de les Nacions Unides.
SEGON.- Reclamar a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament i al
Fons Català de Cooperació que ajudin a socórrer les víctimes i a reconstruir els
campaments de refugiats que pateixen actualment una situació extrema.
TERCER.- Reclamar al Ministeri d’Assumptes Exteriors i de Cooperació del govern
d’Espanya que ajudi a aquest Poble, amb el que té un deute històric, i que tant ho
necessita en aquesta situació d’emergència.
QUART.- Fer una aportació d’emergència a la campanya promoguda pel moviment
solidari de Catalunya, a través de l’entitat vilanovina Acció Solidària amb el Sàhara i
que junt amb totes les aportacions recollides es transferirà directament a la Mitja
Lluna Roja Sahrauí per fer front a les necessitats més immediates de la població
sahrauí afectada, o a la campanya d’emergència que es dugui a terme a través del
Fons Català de Cooperació.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament, al fons Català de Cooperació, al ministeri d’assumptes exteriors i
cooperació del govern d’Espanya, a l’entitat Acció solidaria amb el Sàhara, a Creu
Roja i a les entitats de cooperació amb el Sàhara de L’Hospitalet.
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PP, CiU

MOCIÓ 27.NEGOCIS.

PROPOSANT CONVERTIR LA FARGA EN UN CENTRE DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova amb 26 vots favorables dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot
en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

Atesa que la situació econòmica que vivim ha propiciat que, davant la manca de
sortides laborals, moltes persones hagin hagut o vulguin emprendre un negoci
propi.
Donat que de la mateixa manera que la situació econòmica els empenys a
convertir-se en emprenedors també constitueix un fre important en l’assoliment
d’aquesta fita doncs, sovint, no es disposa dels recursos necessaris (econòmics,
logístics,...) per poder portar a terme la idea de negoci que tenen.
Donat que a la nostra ciutat no existeix un espai públic on els emprenedors puguin
trobar una infraestructura bàsica per a desenvolupar el seu projecte emprenedor.
Donat que és necessari crear un espai per promoure una comunitat innovadora,
oberta, col·laborativa on s’impulsin i comparteixin les idees, on es fomentin
sinèrgies i on es plantegin projectes i noves empreses tot fent ús de la potència de
la cooperació i la co-creació.
Donat que aquest tipus d’espai té per objectiu posar la innovació i la creativitat a
l’abast i al servei d’un nou model de desenvolupament econòmic a la nostra ciutat,
de millora de la competitivitat de les empreses del nostre territori en tant que
generador de riquesa estable i sostenible.
Atès que aquest tipus d’espais, coneguts com a vivers d’empreses o centre de
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negocis, s’estan convertint en un servei bàsic de molts municipis del nostre entorn.
Vist que, a hores d’ara, l’aprofitament que se’n fa del recinte firal de La Farga és
insuficient tenint en compte la seva gran potencialitat i possibilitats.
Vist que el 26 de febrer del 2013 el ple municipal va aprovar, per unanimitat, una
moció que demanava “Primer:estudiar la possibilitat d’aprofitar una part de l’espai
de La Farga centre d’activitats, com a agència d’innovació de la tecnologia, el
disseny i l’esperit empresarial, oferint programes educatius, espais i el recolzament
necessari per facilitar les pràctiques de col·laboració i oportunitats d’aprenentatge a
través d’una comunitat inspirada en l’excel·lència empresarial. Segon: estudiar la
possibilitat de posar a l’abast dels emprenendor tot el necessari per desenvolupar
una proposta empresarial innovadora de base tecnològica. Acollint tant a
emprenedors que tinguin una idea de negoci com a aquells que tenint empreses en
funcionament vulguin beneficiar-se d’un ecosistema on treballar, establir relacionals
i generar oportunitats. Tercer: estudiar la possibilitat de crear i potenciar un viver
d’empreses per a professionals que desenvolupin i facin créixer la seva empresa
per tal de generar activitat econòmica relacionada amb els entorns digitals, el
coneixement i les tecnologies de la informació i comunicació (TIC), centrant
l’atenció en els nínxols professionals relacionats amb la creació d’aplicacions
smartphones”.
Atès que la ciutat de l’Hospitalet, pel que fa als autònoms, té un augment del 0,91%
i un saldo de 103 autònoms més i, respecte el nombre d’empreses, l’Hospitalet en
guanya un 2,02% i 106 empreses més, tot encadenant augments durant diversos
trimestres.
Per tots aquests motius, els grups Municipals del Partit Popular i de Convergència i
Unió proposen al Ple de L’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Reconvertir una part de l’espai de La Farga, centre d’activitats, o en el
seu defecte un equipament municipal, com a Centre de Negocis el qual disposi de
diferents despatxos i zones de treball i disposi de tots els elements (mobiliari,
telefonia, internet, servei recepció,...) necessaris per tal que els emprenedors i
autònoms que s’hi instal·lin puguin dur a terme la seva activitat empresarial.
SEGON.- Elaborar un reglament normatiu que han de complir les persones que
vulguin instal·lar-se al Centre de Negocis. Aquest reglament normatiu hauria de
contemplar tant els requisits i les condicions d’accés com el temps de cessió de
l’espai i l’ús al qual pot ser destinat.
TERCER.- Crear i potenciar un viver d’empreses per a professionals que
desenvolupin i facin créixer la seva empresa per tal de generar activitat econòmica.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció a les entitats de la ciutat, a l’AEBALL i als
empresaris i autònoms de la ciutat.
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PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya, números 28, 29 i 30 es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, la presentació la farà el Sr. Graells, el Sr. Husillos i el Sr. García Mompel.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí, jo defensaré la moció en defensa de la rebaixa de l’IVA cultural, que afecta a la
creació i producció de proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit local. Des de
setembre del 2012, estem patint en el sector cultural, l’impacte gravíssim de
l’increment de l’IVA, que ens ha portat a la franja més alta d’Europa, fins al 21%.
Això ha tingut uns efectes tremendament negatius, tant des del punt de vista
recaptatori, els petits increments que s’han produït després d’incrementar de
manera brutal l’IVA, han tingut un efecte directe sobre la baixada del consum
cultural, per tant, la baixada del tipus impositiu que afecta, per tant, als impostos i
als ingressos diferents dels de l’IVA, com l’IRPF, l’impost de societats, la seguretat
social. Per tant, això posa en evidència que des del punt de vista recaptatori ha
estat una operació nefasta.
D’altra banda, ha perjudicat greument a la cultura, com a sector d’oportunitats de
creixement econòmic, i molt especialment ha tingut un efecte directe sobre el
foment de la nova creació en la cultura de proximitat, de petit format, popular, que
ha tingut un efecte pervers en les iniciatives culturals des dels ajuntaments, des de
les ciutats, des dels pobles. Per tant, posa en evidència tot plegat que en aquests
moments, al menys des del sector de la cultura, però jo m’atreviria a dir que des de
tots els punts de vista dels sectors, patim una crisi que ja és una altra crisi, vam
tenir una crisi en l’any 2007, que tenia unes raons, uns factors internacionals, etc,
però ara la crisi que estem patint té una sola causa, que són governs que estan
ofegant l’economia, que estan ofegant l’interès cultural, que estan ofegant la
cohesió social i, per tant, el principal factor i el principal problema d’aquesta crisi
són aquests govern que han introduït falsos remeis i l’únic que han fet és situar
l’economia en un nivell absolutament nefast.
Per tant, proposem la reducció de l’IVA a uns nivells que ens situen fins i tot per
sota del que s’està en aquests moments defensant a la Unió Europea, per això en
la nostra proposta diem que s’insti a la Unió Europea a baixar per tenir un IVA
harmonitzat, per sota fins i tot del 10%, i nosaltres el situem en el 5%, perquè
entenem que serà un element motor econòmic i un element motor cultural, i des del
punt de vista de les polítiques de cohesió social.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Bé, per la moció número 29. Bien, la moción que el grupo socialista somete a
consideración del resto de grupos, tiene que ver con el cambio de modelo, el
cambio de procedimiento que el gobierno de España, el gobierno impulsado por el
Partido Popular, pues ha procedido al respecto de cómo se obtenía hasta la fecha
la nacionalidad española. Probablemente para la mayoría de, en fin, de las
personas que estamos aquí, probablemente no, nunca necesitaremos acceder a
ese trámite, por lo tanto, pues para muchos puede ser un trámite alejado de nuestra
cotidianidad, pero permítanme situar un poco cómo estaba hasta la fecha.
Pues hasta la fecha, mejor dicho, hasta el pasado mes de octubre, era un trámite
marcado por unas colas tremendas en los registros civiles de toda España, y en
concreto, por intentar localizarlo, en el de nuestra ciudad también, en torno a unas
colas de entre dos y tres años de espera para poder presentar de manera efectiva
la solicitud, pero era la tónica generalizada. Pero en todo caso se podía o era el
único medio el presentar la solicitud ante el registro civil, por otra parte a nosotros
no se nos ocurre ningún órgano tan competente como el registro civil para obtener
la nacionalidad.
Bueno, a partir del mes de octubre pasado el gobierno, entiéndanme, en una Ley
que tampoco era bien, bien, sobre esa materia, en alguna de las disposiciones
adicionales introduce una serie de disposiciones y viene a imponer, al margen de
unas tasas que, hombre, pues evidentemente, sobre todo por el importe aplicado,
pues bueno, podríamos hacer consideraciones, pero más allá de eso lo que se
esconde es una relativa privatización del servicio o del trámite o del derecho,
permítanme decirlo así, porque lo que hasta ahora se hacía en el registro civil, a
partir de ahora se va a hacer en el Instituto Cervantes, y alguien dirá, oiga, pero es
que el Instituto Cervantes no deja de ser administración pública.
En realidad esos trámites, esos exámenes, se van a hacer en academias
concertadas por parte del Instituto Cervantes y, también para situarnos todos, en
toda Cataluña, a fecha de hoy, sólo hay cuatro academias concertadas, a fecha de
hoy, ya no hay prácticamente citas para iniciar expediente de nacionalidad nuevo
en todo el año 2016, y nos consta como ciudadanos de esta ciudad, de Hospitalet,
se están interesando por si en Valencia existe plaza para poder ir a presentar allí el
trámite de nacionalidad. No sólo esto, sino que también podemos hacer alguna
referencia al respecto de que todas esas personas que antes les decía que
llevaban, pues un año, dos años, esperando a que les llegase su turno, también
verán cómo les es de aplicación este nuevo sistema.
Y luego, por último, otra cuestión no menos importante, es que además es una vía
que entraña un elemento de discriminación importante, porque además aquellas
personas originarias de países cuya lengua oficial no sea el español, también
tendrán que hacer un examen de castellano. Y hasta aquí alguno de ustedes dirán,
oiga, esto es normal, podría ser normal si no fuese aplicable también a aquellas
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personas que incluso han hecho su formación desde la más elemental hasta la más
superior en nuestra lengua, entre nosotros, en estos casos yo creo que
convendremos que no procedería.
Por tanto, lo que sometemos es plantear al Ministerio de Justicia que provea
nuevamente de los recursos necesarios a los registros civiles, que retire este nuevo
procedimiento y, resumiéndolo mucho, porque privatiza, porque obstaculiza, porque
encarece y porque discrimina el trámite y el acceso a la nacionalidad española.
Gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Bé, els hi portem una moció que creiem que és d’aquestes mocions en les que
podem estar pràcticament tots d’acord, una moció que ens ha fet arribar, s’ha
presentat per part de la UGT de Catalunya en d’altres estaments i que recolzem
com a grup polític.
En aquests moments, aproximadament el 20% de la població activa de més de 55
anys està a l’atur, probablement tenen unes garanties de trobar ocupació més aviat
escasses i, per tant, estan en fase de abandonament del mercat de treball en molts
casos, això suposa una pèrdua de drets consolidats de jubilació, això no ho podem
oblidar.
La situació de desprotecció ha augmentat amb les últimes reformes laborals, ha
augmentat l’edat per rebre un subsidi, el còmput d’ingressos de la unitat familiar
compta per rebre aquest subsidi, abans no era així, limitació del temps de
cobrament també s’ha fet efectiu, i la reducció en la cotització de la base mínima de
cotització de la seguretat social també s’ha reduït.
En les últimes reformes el debat ha estat sobre la suficiència econòmica de les
pensions i de les prestacions, però crec que més enllà d’això també s’ha de
plantejar, en aquests moments sobretot, pel que està passant en els grups més
vulnerables de la població, que el debat no sigui aquest, és evident que hi ha un
tema de costos, però també és evident que n’hi ha un tema de sociabilitat i de
solidaritat social.
Estem en perill de desprotecció d’una part important de la població amb itineraris
laborals llargs, que arriben a un cert nivell de la seva edat i veuen com són
expulsats del mercat laboral. Les percepcions han patit una devaluació brutal, amb
totes aquestes mesures de reformes laborals últimes que s’han fet i no ha hagut
consens, el Pacte de Toledo en aquest sentit no ha funcionat.
Creiem que en aquesta situació, la moció ve a posar al menys l’accent en el que
pensa aquesta ciutat de tota aquesta problemàtica. Les reformes han afectat a
persones amb subsidis molt limitats, en aquest moment molta gent més gran de 55
anys, pràcticament 8 de cada 10 persones en aquesta situació, està cobrant un
subsidi d’aproximadament 450 euros o no cobra res.
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La política ha de prioritzar la continuïtat en el sistema de seguretat social, la
seguretat social és un sistema que jo crec que, des del moment en el que es van
implantar les negociacions al Pacte de Toledo i a la concertació social, va fer que
d’alguna manera poguéssim prevenir la pobresa en un estat avançat de l’edat
laboral.
Pel que fa als acords, els tenen vostès, disculpi Sra. Marín no he comptat el temps,
pensava que...

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

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

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Abans de començar, en relació a la moció de suport..., l’última que ens han
presentat, que és la moció 30 diria, en els acords, quan parla del primer acord i
enumera una sèrie de punts no insta a ningú a fer-ho, no acabem d’entendre qui ha
de crear la prestació, no acaba de quedar clar, suposo que no serà l’ajuntament la
que crearà la prestació de <<garantia +55>>, instaran a algú, suposo, perquè la
creï. Bé, en funció d’això, segurament hi haurà una resposta diferent en algun
terme.
Votarem les tres a favor, votarem les tres mocions a favor, és difícil, seria, bé, seria
bastant poc raonable no votar-les a favor.
En relació a la 28, a nivell municipal, el que podria fer l’ajuntament seria segurament
promoure la creació de més espais artístics i culturals, popularitzant-ne l’ús dels ja
existents, i impulsar la cultura popular, més enllà de les empreses culturals, i tornem
un altre cop al mateix debat. Creiem que seria interessant aconseguir la rebaixa de
l’IVA cultural, sí, per tal de poder accedir al consum de determinats productes
culturals, però la cultura, pensem, va molt més enllà d’aquest visió economicista,
aquest gest estem segures que va lligat a l’imaginari d’avantatges fiscals que des
del govern volen vendre, perquè funcioni el procés especulatiu lligat a la idea de
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Districte Cultural. Està bé que el cinema d’un centre comercial sigui més barat, no hi
estem en contra, però seria millor encara que els centres culturals funcionessin als
barris amb els seus cinemafòrums i grups de teatre, o que hi hagués una
Cinemateca a la ciutat on poder veure pel·lícules a preus populars, creiem que seria
molt més interessant.
Criticar l’IVA cultural no constitueix en si una política cultural, sobretot quan portem
tant anys utilitzant els pressupostos de cultura per a teixir xarxes clientelars i callar
crítiques. Ni tant sols tenim dades sobre l’impacte de les polítiques públiques en
matèria cultural, no s'analitzen o no es publiquen els anàlisis dels efectes de les
polítiques culturals que fem a la ciutat. Està clar que els problemes de fons de les
polítiques culturals a l’Hospitalet són uns altres. En agradaria, d’altra banda, insistir
només en qüestions com l’IVA cultural, potser és continuar en la deriva liberal que
fa dècades que contempla la cultura només, i dic només, com un sector econòmic
productiu i no com una esfera pública d’expressió i organització popular.
Per nosaltres, la precarietat laboral, per exemple, del sector cultural, és un dels
principals problemes del mateix i no l’IVA. Per nosaltres aquest és un dels principals
temes a tractar en relació al projecte del Districte cultural ¿quines seran les
condicions laborals dels treballadors, treballadores, emprenedors o no d’aquest
districte? És molt probable que aquesta pregunta no ens l’haguem plantejada, dins
de l’ajuntament no se l’hagin plantejada dins del governa, dins de la regidoria o dins
del propi partit de govern.
En relació, bé, un comentari general, en relació a les tres mocions que ens presenta
el PSC al Ple d’avui, bé, aquestes són un clar exemple de propostes que acostuma
a fer com a grup majoritari, la totalitat o la gran majoria d’acords d’aquestes
mocions sempre van adreçats a d’altres administracions. Ens agradaria preguntar si
algun cop presentareu alguna moció amb acords concrets que depenguin d’aquesta
administració i si no, per què heu de presentar de mocions, no ho acabem
d’entendre, potser no entenem gairebé el funcionament del Ple, però no acabem
d’entendre per què podeu presentar com a grup de govern mocions i totes fan
referència sempre a d’altres administracions. ¿Ho feu ara perquè esteu ja en
campanya electoral encoberta o serà una tònica habitual durant tota la legislatura?
¿Podeu explicar quina és la resposta habitual de les administracions interpel·lades
amb les mocions locals, si és que fan algun tipus de resposta? Més enllà del clar
efecte simbòlic d’algunes, que estem totalment d’acord, d’algunes mocions amb
acords adreçats a d’altres administracions, empreses o entitats ¿quina és la
voluntat del partit de govern, del Partit dels Socialistes de Catalunya, presentant
aquest tipus de mocions a cada Ple?
I en relació a la 30, farem..., les tres les votarem a favor, no pot ser d’una altra
manera, ho torno a repetir, en relació a la 30, la nostra candidatura defensa la
instauració d’una renda bàsica de ciutadania i l’adopció d’una política econòmica
que faciliti un increment significatiu dels nivells d’ocupació, amb condicions laborals
de qualitat. També som partidaris de combatre la discriminació en tots els terrenys,
inclosa la discriminació per edat que es produeix en la contractació. Per això som
partidaris d’incloure clàusules socials en les contractacions que es fan des d’aquest
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ajuntament o des de les empreses que obtenen serveis o concessions municipals,
per tal que aquestes contractacions ajudin a reduir aquestes discriminacions. Tot i
això, donem suport a la proposta patrocinada per UGT, atenent la situació
d’urgència social que pateixen moltes persones desocupades, més grans de 55
anys.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Respecte a la moció 28, votarem a favor d’aquesta moció perquè considerem, i així
ho hem manifestat en diverses ocasions i a totes les administracions on hi estem
representats, que l’increment de l’IVA cultural va ser una decisió totalment
desencertada. I això no només ho diem nosaltres, també ho diu el propi sector
cultural i sobretot ho diuen les lamentables conseqüències que aquesta decisió ha
comportat, com són el tancament d’empreses culturals o la caiguda del consum de
determinats productes culturals. Davant de tot això i recordant que el govern de
l’Estat va posar en marxa aquesta mesura amb caràcter provisional, creiem que els
indicis en la millora de la situació econòmica, els quals el govern de l’Estat ha volgut
ressaltar en múltiples ocasions, mostrem que ha arribat el moment de fer un pas
enrere i rectificar.
Respecte a la moció 29, també votarem a favor igual que a la 28, i respecte de la
moció número 30 de suport a la creació de prestació de <<garantia +55>>, agrair
en aquest cas al Partit Socialista, promotor d’aquesta moció, que recollís les
aportacions que vam fer en el seu moment, estem totalment d’acord amb el
contingut d’aquesta moció, específicament i concretament, perquè creiem que s’ha
d’ajudar a aquest col·lectiu, aquest col·lectiu de persones aturades de llarga
duració, que sobretot veuran “mermada” la seva situació en el moment actual, però
sobretot de futur per la perniciosa Llei de pensions que tenim, i per això nosaltres
sempre fem molt de treball, no en aquestes mocions, que torno a repetir que la
recolzem totalment, sinó amb la moció que havíem presentat abans de La Farga.
Creiem que tant important és ajudar a la gent que ho necessita, sobretot amb la
reincorporació al món laboral, com el que hem d’intentar amb totes les
administracions i des de tots els àmbits, poder crear ocupació o ajudar a crear
ocupació, si ajudem a crear ocupació, que aquesta ocupació, evidentment, sigui de
la màxima qualitat possible, però jo crec que estem en uns moments en què
l’important és crear ocupació i el segon pas serà crear-la de qualitat. Si fem això
podrem evitar al màxim haver d’ampliar les ajudes socials, jo sempre estic a favor
de totes les ajudes socials, però estic més a favor de crear ocupació, de crear
riquesa, que les persones puguin optar a un lloc de treball, que se sentin
dignificades per tenir un lloc de treball i que puguin amb aquest lloc de treball, amb
el seu salari, aportar les seves cotitzacions socials per a una futura pensió de
jubilació.
Perquè aquesta moció que segurament aprovem avui, comporta també un risc,
comporta un risc que són molts els diners que s’han d’abocar per ajudar a això, no
és una qüestió del que s’escriu, sinó del que es tradueix en números, o sigui, si
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aquestes ajudes, augmentar el salari mínim, aquest període de desocupació que
tingui un reflex amb una major base de cotització, signifiquen diners que no
s’aporten inicialment per part de ningú i són diners que ha de rebre el futur
pensionista el dia de demà. Torno a repetir, estem totalment d’acord, però per
suplantar aquest tema hem d’alhora i paral·lelament i ràpidament, construir treball,
fer treball de qualitat, perquè amb aquestes aportacions en cotitzacions socials això
revertirà per aquestes ajudes o millors pensions el dia de demà.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció 28 votarem a favor i volem també fer una consideració sobre
aquesta moció. La pujada de l’IVA cultural que va realitzar el govern del Partit
Popular no tenia cap tipus de base econòmica, sinó únicament corresponia a criteris
ideològics i de càstig a un sector que havia manifestat reiteradament la seva
oposició a les polítiques del Partit Popular. Al govern del Partit Popular li molesta la
cultura i també li molesten els seus creadors, al Partit Popular no li agrada una
població formada, culta i crítica, i per aquest motiu, va augmentar el preu de l’IVA
amb l’objectiu que els ciutadans no poguessin accedir a la cultura. Un impost que
cal recordar, que és l’IVA, que no té en compte el nivell de la renda i que ha
provocat una reducció dràstica del consum de cultura a les franges de la població
amb menys ingressos. El resultat de la pujada de l’IVA ha sigut molt clar en l’àmbit
de la cultura, menys consum de cultura, dificultar l’accés a les classes populars i
voler convertir la cultura en un patrimoni de les elits i de les classes benestants. Per
tant, des del nostre grup municipal d’Esquerra Republicana, igual que hem fet al
Parlament de Catalunya, demanem que es passi del 21% de l’IVA a la cultura a un
tipus general del 4%.
Respecte a la moció 29, votarem a favor i sobre la moció número 30 manifestar
també que el grup d’Esquerra Republicana ja va manifestar el seu suport a la
campanya impulsada per la UGT, anomenada “garantia +55 anys”, que assumim
aquesta proposta perquè els aturats de més de 55 anys, que són més de 100.000
en el principat i prop d’1 milió a l’Estat Espanyol, obtinguin una prestació igual al
salari interprofessional. Aquest cost d’aquesta proposta, únicament significaria
1.400 milions d’euros, que és el cost similar que va regalar el govern espanyol a
Florentino Pérez pel projecte Castor. També estem completament d’acord amb la
moció en l’apartat de tenir un salari mínim interprofessional que sigui de 1.000
euros, aquesta proposta ja la vam fer al Congrés dels Diputats, amb un govern
socialista, que va ser rebutjada. I parlant de temes locals també m’agradaria, a les
darreres eleccions municipals totes les formacions polítiques, jo crec que gairebé
totes, vam acceptar les diferents propostes que va fer l’Associació d’Aturats de
majors de 45 anys, per tant, crec que seria oportú que des d’aquest Ple poguéssim
fer un seguiment de totes aquestes propostes ciutadanes que va fer aquesta
associació, per tal de veure en quin estat d’execució es troben. Moltes gràcies.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el Partido Popular votaremos en contra de las tres mociones, porque
sinceramente tenemos la sensación de que lo que nos traen aquí es una batería de
mociones socialistas que es un corta y pega del programa electoral, esa es mi
sensación, y bueno, no hay ninguna relativa a ningún tema específicamente local. Y
además sorprende, porque muchos de los temas que hoy traen aquí son temas que
ya se han debatido en esta legislatura que ahora acaba.
Respecto al tema del IVA cultural, pues tampoco, claro, no nos deja, con este y con
otros temas, no nos deja de sorprender que el Partido Socialista dé nuevamente
lecciones de economía, de esas de dos tardes de Zapatero, de subir o bajar
impuestos, cuando el Sr. Zapatero nos dejó un país al borde de la banca rota y al
borde del rescate. Y además, mire, durante la legislatura que ahora acaba
seguramente se han hecho cosas buenas y cosas malas, ahora el día 20 de
diciembre los ciudadanos decidirán cuál es la fuerza que quiere que le siga
gobernando para los próximos cuatro años. Y seguramente el IVA cultural fue una
decisión difícil que se tomó en su momento, pero quizás será menos doloroso subir
el IVA cultural que quizás subir el IVA de los productos básicos como el pan.
En cualquier caso, como decía, es una moción recurrente, la cual ya se ha
planteado y los partido políticos ya nos hemos manifestado sobre ella, y además es
que la moción dice cosas que no son verdad, la moción habla del IVA cultural en
España como el más alto de Europa, el tipo del IVA para los libros en España es del
4%, de los más bajos en Europa, excepto en Finlandia que es el 3%, en Irlanda y
en el Reino Unido que es gratis. En muchos países no se diferencia el IVA de los
libros y el IVA de los productos de la industria, como ustedes entenderán, pues no
es lo mismo. Ahora bien, si hablamos de espectáculos, de música, de teatro, pues
también tienen que entender que tampoco es verdad lo que dice la moción, porque
en el Reino Unido es de un 20% y en Dinamarca es de un 25%, además no
olvidemos que los grandes museos en España, pues están exentos. Entonces,
como decíamos ¿se pueden hacer las cosas mejor? Sí ¿se pueden hacer mejor
con los recursos que teníamos? Pues yo creo que hemos hecho lo que hemos
podido.
Entonces, cuando nosotros planteamos aquí, a nivel municipal, bajadas de
impuesto, pues el Partido Socialista nos dice que, claro, que para ofrecer una serie
de servicios, pues claro, no se pueden bajar los impuestos y ahí estamos, y ahora
ustedes nos pretenden, al gobierno de España, pues que bajemos los impuestos y
lo dejemos…, y claro además ustedes, pues en el momento que ustedes estaban
gobernando, pues podían haber puesto el IVA cultural, pues superreducido y
tampoco lo hicieron, y si se trata de recaudaciones, pues podríamos empezar a
debatir cuál ha sido la recaudación de este fin de semana en cine, por ejemplo, o
sea que… No quiero evitar decir que se pueden hacer las cosas mejor,
seguramente, pero que ustedes, el Partido Socialista, nos dé lecciones de
economía y de subir o bajar impuestos, pues yo creo que no tienen para nada, nada
de credibilidad.
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Respecto al tema del proceso de adquisición de la nacionalidad por residencia,
decirles que, bueno, que era una larga reivindicación de la comunidad sefardí, y
además me parece, no sé, hasta el punto de un ejercicio de cinismo, que
gobernando ustedes durante 20 años no preocupándose de ese colectivo que
reivindicaba esa nacionalidad, pues ustedes no hicieron nada, y entonces ahora
cuando lo hace el Partido Popular, ahora saltan todas las alarmas. Seguramente,
como les decía, todo es mejorable en esta vida, pero ustedes han dado apoyo en el
Congreso, han presentado enmiendas y en el Congreso se han sumado. Entonces,
reconocer, como decía, a la comunidad sefardí, era reparar una injusticia histórica,
ha sido el gobierno del Partido Popular quien finalmente lo ha hecho.
Y, claro, que ustedes a día de hoy nos pidan y nos critiquen el tema de las tasas,
cuando por ejemplo el ayuntamiento de Hospitalet cobra una tasa para conseguir el
documento, el papel “d’arrelament a les persones nouvingudes”, pues también deja
mucho que desear, o que ustedes nos digan a día de hoy, que el Partido Popular
está yendo a través de un notario para hacer las certificaciones notariales, y eso es
privatizar, pues dígame usted qué servicios en Hospitalet, pues casi quedan sin
privatizar, porque si hablamos de servicios privatizados en el ayuntamiento de
Hospitalet, pues yo creo que hay una gran mayoría.
Respecto a la moción de la prestación <<garantía +55>>, pues como decía, nos da
la sensación de que han cogido el programa electoral de UGT, en este caso, y lo
han incorporado al Partido Socialista y van haciendo alarde de las propuestas que
ustedes quieren presentar para estas próximas elecciones. Actualmente ya existe
un subsidio para las personas mayores de 55 años, también es verdad que podría
ser mayor, pero los recursos que tenemos son los que hay y los que debemos
repartir. En cualquier caso, que ustedes nos pidan ahora que el salario
interprofesional se suba a 1.000 euros, cuando ni siquiera el partido de demagogia
por excelencia, que es Podemos, ya está diciendo que ¡ostras! que vamos a ver
exactamente cómo vamos a poder canalizar, porque se dan cuenta de que los
1.000 euros ya, pues casi es imposible.
Además acusan de decir que el incremento de personas paradas viene por el
gobierno del Partido Popular, cuando en el segundo trimestre del 2007 el paro de
este colectivo era de un 7,93% y en el segundo trimestre, en sólo tres años, era del
20%, con lo cual esto no ha sido ni el Partido Popular, ni Mariano Rajoy, quien ha
incrementada este número de paro. Entonces, pues claro, nosotros cuando vemos
propuestas como las de aumentar el salario interprofesional a 1.000 euros, nos
preguntamos por qué no lo hicieron ustedes hace cuatro años y ahora les entran las
prisas por aumentar todos esos importes para la ciudadanía.
Luego también nos sorprende que ustedes hablen de analizar la eficacia de los
programas de formación con contenidos reales, formación con contenidos reales,
que se hagan o es que vamos a seguir el modelo de Andalucía con el tema de los
ERE y los cursos de formación. Entonces, bueno, nosotros votaremos en contra por
los motivos que hemos dado, gracias.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A la moció 28 de la rebaixa de l’IVA cultural, votarem a favor, no repetirem el que
han dit molts companys del que ha suposat la mesura de pujar l’IVA per l’empresa
cultural i per tots els treballadors de la cultura del nostra país. Nosaltres pensem
que la cultura és un dret, un dret que s’ha de garantir i que tothom ha de tenir accés
a aquesta, en les mateixes condicions. Volem donar suport sempre a les iniciatives
que fomentin la cultura de proximitat, la cultura de base, no una cultura elitista que
fa negoci amb el coneixement, nosaltres sempre donarem suport a les iniciatives de
base i de proximitat, i esperem que el districte cultural de l'Hospitalet no es
converteixi en un districte cultural de l’elit només.
Però sí que volíem posar de manifest que, al contrari del que pensa la Sra.
Esplugas, no creiem que hagin copiat el programa electoral del Partit Socialista,
perquè nosaltres l’hem llegit, i la proposta del Partit Socialista referent a l’IVA
cultural no és aquesta, diu: “rebajar el tipo de IVA en las actividades culturales es
imprescindible, el inmediato establecimiento del IVA cultural al tipo reducido y será
una de nuestras primeras medidas de gobierno. Esto supone rebajar el IVA cultural
del 21% al 10% de manera inmediata.” Vosaltres heu posat el 5%, no sé ben bé
d’on surt aquest número, però bé, el programa del Partit Socialista el que defensa
és una rebaixa del 10%, continuo, Sr. Graells, ja sé que n’hi ha més, però després
diu que, a partir d’ahir, “el gobierno de España impulsará que se reconozca la
necesidad de un IVA cultural en el seno de toda la UE, que permita su armonización
con el reconocimiento de una fiscalidad especial con tramos menores del 10%.
Hasta que esa modificación se produzca, solicitaremos una autorización de la Unión
Europea a España, para aplicar el tipo superreducido al 4% para la cultura”, tampoc
coincideix, continua sense coincidir amb el 5% que han posat a la moció.
Llavors, no sé, bé nosaltres votarem a favor, perquè estem a favor d’aquesta
mesura, però demanem una miqueta de coherència a l’hora de demanar aquestes
mesures.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció sobre el nou procediment d’adquisició de la nacionalitat,
votarem a favor, las contínues traves per accedir a la nacionalitat espanyola indica
que són mesures dissuasòries per accedir a un dret de les persones migrades, el
qüestionari que han de passar resulta més propi del Trivial o d’un concurs de la
televisió per obtenir un premi, preguntes que la majoria de la població autòctona no
sabria ni respondre. S’afegeix a tot això, la imposició d’una taxa que dificulta encara
més aquesta petició, en un context de crisi econòmica i atur que afecta
especialment a les persones migrades. Considerem, davant aquests greuges,
manifestem que obtenir la nacionalitat no és un concurs, és un dret i ha de ser
independent de la capacitat econòmica que tinguin les persones.
Respecte a la moció número 30, de suport a la creació de prestació de garantida de
persones de més de 55 anys, votarem a favor, evidentment, i es podria dir que “de
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aquellos barros vinieron estos lodos”, reformes laborals del Partit Socialista i del PP,
que minven els drets laborals de les persones, afavorint els acomiadaments.
Especialment vulnerables han estat les persones de més de 45 anys que no han
trobat, en molt casos, un nou treball i estan abocats a l’atur de llarga durada i a
sobreviure d’ajuts. Aquesta situació afecta emocionalment i a l’entorn social i
familiar, així com a l’accés de prestacions com la pensió de jubilació.
Em sembla insuficient aquesta moció per pal·liar els efectes negatius d’aquestes
injustes situacions, es demana un mínim de 15 anys de cotització i ens preguntem
què passa amb els que no han pogut cotitzar aquest temps, i aquí també podem
intuir un efecte negatiu de gènere, moltes dones s’incorporen al món del treball de
manera discontinua per atendre situacions familiars, que fan vulnerables els seus
drets laborals i de prestacions per jubilació. També ens agradaria que les propostes
d’assolir un salari mínim interprofessional de 1.000 euros també les facin quan
governen, no simplement quan estem en període electoral, que queda molt bé
sobre el paper.
I després també ens preguntem, preguntem, si en el punt 6 incorporaran totes
aquelles mesures, aquestes bonificacions que nosaltres plantejàvem en l’anterior
Ple municipal de preus i taxes.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, en la moción número 28 nosotros nos vamos a abstener, y nos vamos a
abstener porque es recurrente, que una y otra vez, cuando se aproximan las
elecciones, los grupos políticos tengan la tentación de traer mociones que
obedecen más al afán de hacer campaña electoral, que a la legalidad de la
situación, porque fíjense, si bien es cierto que nosotros llevamos en nuestro
programa, obviamente, una bajada del IVA cultura, pero creemos y por lo que nos
dicen nuestros economistas, que en este momento proponer una bajada del 21 al 5,
ustedes han dicho el 5, pero yo he leído el 4, el 4%, parece ser que no es
sostenible, todo depende, efectivamente, de las prioridades, nos pueden decir,
depende de las prioridades de cada gobierno, efectivamente, pero no es bueno
convertir los Plenos en debates electorales.
Mire, pronto, el día 14 de diciembre podemos contrastar esto en el debate que nos
proponen en el “Espai de Debat”, ahí tenemos que hablar de estas cosas, de lo que
llevamos en los programas, de lo que queremos, pero mire, ya está bien, ya está
bien de generar frustración, de saber que hacemos propuestas que nosotros no
vamos a llevar a efecto, y cuando ustedes dicen, porque no tenemos esa
competencia además, y cuando ustedes dicen, “Instar al gobierno español”, a quién
van ustedes a instar, a ver, a un presidente del gobierno en funciones, al que gane
las elecciones, tan poca confianza tienen en que Pedro Sánchez gane las
elecciones o es que como luego daríamos traslado de este acuerdo a las entidades
y acciones culturales del municipio, que la idea es esta ¿no? es enviar propaganda
del PSC para que los ciudadanos vean que nosotros hacemos mucho por el IVA
cultural y por la ciudadanía. Pero siempre se plantean estas cuestiones, aparte de
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haberse planteado ya hasta la saciedad y son repetitivas, cuando llegan las
elecciones y eso a nosotros nos molesta, por eso nos vamos a abstener.
Nosotros llevamos, como creo que casi todos los partidos, unas propuestas
económicas donde creemos que hay que primar a las clases más desfavorecidas y
por eso prometemos otro tipo de incentivos, como es por ejemplo, los hemos oído
todos, la situación familiar, donde hay cuando se hace la declaración de renta se ve
el impuesto en negativo que estamos comentando, donde hay una familia que tiene
muchos miembros, pocos ingresos, el Estado le debe devolver los ingresos que
correspondan en función de sus necesidades. Esa es una forma social de equiparar
a los que tienen más con los que tienen menos, esa es una forma, no venir aquí al
Pleno a decir cosas que no podemos cumplir, y estamos cansados y yo lo he dicho
ya cuatro o cinco veces, de hacer cierto electoralismo dentro de los Plenos y yo
creo, sinceramente, que debemos ceñirnos a lo que hay que ceñirse, hacer los
debates donde tocan y los debates electorales no tocan en los Plenos.
Por tanto, sí que, no solamente para el grupo del Partido Socialista, sino para todos
los grupos, yo les llamo a que tengamos un poco de sensibilidad con esto y no
generemos más frustración, y que hagamos los debates que tocan, los que quieren
los vecinos oír, los que realmente les tocan directamente. No quiero decir con eso
que no les toque el IVA cultural, claro que les toca, pero que no es el momento para
debatirlo, y no hay que tener oportunismo político y nosotros nos abstenemos
porque vemos una carga importante de oportunismo político, por lo tanto, esa es
nuestra posición en esta moción y nos vamos a abstener.
En cuanto a la 29, pues vamos a votar a favor y en la 30, le cedo la palabra a
Carmen para que diga el posicionamiento de la moción.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, hemos votado a favor, como no puede ser de
otra manera, no obstante nos parece que es una moción carente de compromiso y
que sólo pretende dar una imagen social a pocos días del inicio de la campaña
electoral, siento repetirme, pero un poco los argumentos son los que son. Daremos
nuestro apoyo, pero la solución a un tema tan serio como es el drama de los
parados de larga duración y, concretamente, a los de un horizonte de más de 55
años, no puede quedarse en una mera propuesta de apoyo. Creemos que ustedes
además de dar este apoyo a la propuesta impulsada por UGT, he visto que han
recogido una medida semejante en su programa electoral para las elecciones
generales y esa debe ser la vía.
Además, bueno, ya no vamos a entrar en la viabilidad, como bien decía el
compañero Monrós, no vamos a entrar en la viabilidad económica de la medida,
porque no sabemos, ni nos explican, si han hecho el cálculo del coste para las
arcas públicas que esta medida supondría. Además de paso, dentro de esos
puntos, en medio de la moción se insta a establecer un salario mínimo
interprofesional de 1.000 euros, que es una buena medida, pero que por su
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importancia, como todos sabemos, ni debe tratarse mediante mociones de apoyo
en ayuntamientos, ni mucho menos como un punto menor dentro de otra moción,
por lo que esto todavía nos empuja a pensar que se trata de una declaración de
intenciones con más tinte electoral que otra cosa.
Si se trata de explicar propuestas de programa electoral, nosotros, entre otras
medidas, por ejemplo apostamos por la formación para los parados de larga
duración y además que sean ellos los que puedan elegir dónde y en qué formarse,
que reciban un cheque de formación y al poder elegir esta formación ellos
personalmente, entendemos que será más útil y realmente les puede servir para
poder reincorporarse al mercado laboral. Nosotros apostamos por este tipo de
medidas y entendemos que las propuestas no pueden quedarse en un subsidio,
puesto que a una persona de 55 años le quedan como mínimo más de 10 años
para poder jubilarse.
Bueno, no voy a alargarme para que esto no sea un debate electoral, pero
debemos dejar de entrar en el juego de hacer mociones de apoyo, que tienen el
recorrido que tienen, y dejar de traer aquí cada uno su programa electoral para las
generales. Gracias.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Sí, jo simplement, no entraré en valoracions, per exemple la valoració que ha fet el
representant de la CUP-Poble Actiu, posa en evidència que pensem molt diferent i
que els nostres plantejaments, per tant, no val la pena que els discutim, perquè
evidentment estem molt allunyats. Parlàveu del 4, del 5, la Sra. Sonia Esplugas del
21, nosaltres, la moció diu en la franja més alta de tota Europa i és evident que és
així, i vostè em treu l’IVA del llibre, que està en el 4%, però és que la resta està en
el 21 i, per tant, el que hem de comparar és el cinema, a cóm està en el teatre, a
cóm està en el circ, a cóm està etc, i per tant, en el 21. Nosaltres hem presentat
aquesta moció molt abans a què es debatés el programa electoral del Partit
Socialista, que per cert encara no està aprovat definitivament, i tampoc entra en
contradicció, perquè parlem del 4 i del 5.
Sr. Miguel, si se lee la moción, en un aspecto habla del 4, evidentemente, para
aquellos sectores que tienen todavía un mayor interés público y son objeto incluso,
en el futuro, cuando haya un gobierno que realmente apueste por la cultura, cuando
se desgrave el mecenazgo, son sectores culturales estratégicos, no hay que actuar
en el mecenazgo sobre aquellos sectores que no tienen una vocación más pública,
en este sentido, porque en la cultura hay una cultura que es sector económico,
sector privado, audiovisual, el cine, y hay otro sector que es público, las bibliotecas
públicas, etc, y no podemos mezclar una cosa con la otra.
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Y evidentemente que al teatro público le afecta el IVA del 21%, por tanto, tiene una
traducción en las políticas públicas, porque si nosotros conseguimos lo que sale en
esta moción, incrementaremos el presupuesto del teatro en esa diferencia entre el
21 y el 4, con lo cual incrementamos la posibilidad de ayudar a los grupos de teatro,
que lo están pasando muy mal y eso que son el gran demonio especulativo, a que
no tengan que estar pagando un 21% de IVA y que nosotros, como sector público,
paguemos también ese 21% del IVA. Por tanto, una traducción evidentísima en las
políticas públicas y en el ayuntamiento de Hospitalet, al teatro Juventud, al auditorio
Barradas, le afecta el 21%, y eso es Hospitalet y eso es la realidad nuestra y eso
son nuestros ciudadanos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Intentaré ser muy breve, pero no puedo pasar por alto algunas reflexiones. La Sra.
Esplugas decía que las mociones en general que llevábamos no tenían afectación a
nivel local, probablemente para el Partido Popular de Hospitalet sea cierto, es decir,
probablemente para ellos mucha de nuestra población son invisibles, pero le decía
que sólo en la provincia de Barcelona hay más de 20.000 personas esperando
iniciar el trámite de nacionalidad. Ha quedado claro, en fin, que todas esas
personas de otros orígenes, bueno, pues les tienen la consideración que les tienen.
Yo no he mencionado la palabra sefardíes, nos parece, por supuesto que sí, y
probablemente, pues como usted decía, un error histórico, ya lo han reparado
ustedes, fantástico, pero esa modificación afecta a muchísimas personas más y si
le parece poco serio, poco grave, que ciudadanos de esta ciudad tengan que
desplazarse hasta Valencia para iniciar el trámite, pues en fin.
Y sobre los notarios yo tampoco he mencionado nada de los notarios, ni tampoco lo
dice la moción, sí que habla de los registradores, probablemente eso es lo que la ha
llevado a la confusión, porque el Sr. Gallardón en su época de ministro, aunque ya
lo hayan olvidado, inició otra modificación, que quedó en el camino, y por la cual
pretendía privatizar el trámite de la nacionalidad y otros muchos, por la vía de los
registros de la propiedad.
Pero en fin, me quiero quedar con la parte más positiva que usted ha deslizado y
usted misma ha dicho, algunas cosas las hemos hecho bien y otras mal. Gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Simplement per dir-li al Sr. Giménez, a veure, és una moció de suport a una
proposta que ha fet la UGT al Congrés dels Diputats i, per tant, que han recolzat
alguns. Instarem, evidentment, a uns altres, la UGT insta, i els grups parlamentaris,
insten al govern que té la responsabilitat de les polítiques passives, en aquest cas,
de prestacions.
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A veure, comentaven una dada que sí que crec que és important manifestar-la,
respecte bàsicament al cost de tot això. Això estem parlant de 1.800 milions
aproximadament, en aquest cas d’aquesta proposta, i afectaria a unes 77.840
persones a Catalunya i aproximadament a mig milió a la resta d’Espanya. És una
proposta que, més enllà de l’electoralisme o no, no ho sé, podem compartir, podem
debatre diferents qüestions al voltant d’això, aquesta proposta no ve, al menys per
part nostra, perquè estiguem en un moment electoral, simplement ve perquè creiem
que és la millor resposta que pot haver-hi per un col·lectiu que en aquest moment
està molt castigat.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí, jo volia, sobre la moció a la qual hem donat suport i hem votat a favor i que
havíem fet les nostres aportacions, volia comentar-li a la Sra. Sonia Esplugas que,
moment electoralista, si és que portem un any que sempre estem en eleccions,
potser hauríem de parar els plens i així no hi hauria cap dubte que no presentem
mocions d’aquest tipus. Però jo precisament els afegits que vaig proposar al Partit
Socialista, vénen donats del Butlletí Oficial de les Corts Generals, Congrés dels
Diputats, 28 de juliol del 2015, en el que el portaveu de la Cámara, el Sr. Pere
Macias, feia una proposta des de Convergència, que precisament anava en aquest
sentit, vull dir, era: “Proposición no de Ley relativa a promover una garantía para los
desempleados mayores de 55 años”. En el mes de juliol no ens presentàvem a cap
elecció a l’Estat Espanyol, ni Convergència i Unió, ni Convergència, ni amb les
diferents formacions que ens presentem, ens hem presentat mai amb les
expectatives de guanyar mai cap elecció a l’Estat Espanyol, perquè no és el nostre
interès.
Però sí que és el nostre interès defensar a les persones que viuen aquestes
situacions i sí que és del nostre interès defensar a les persones que estan en
aquesta situació a la ciutat de l'Hospitalet, per la qual cosa estic jo aquí. I, per tant,
com que aquestes coses no les podem solucionar a l’ajuntament de l'Hospitalet,
seria bo que ho poguéssim fer, però no ho podem fer, hem de recórrer al
mecanisme legal que en aquests moments funciona, que és anar a l’Estat Espanyol
i esperar que qui governi reculli aquestes sensibilitats per solventar-ho. Per tant, jo
personalment, estigui en el moment que estigui, en campanya electoral o sense
campanya electoral, sempre intentaré ajudar tant a crear llocs de treball, com a
ajudar a les persones que necessitin treball, amb aquestes mesures que avui
segurament aprovarem.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, mire Sr. Graells, a ver, usted ha hablado de teatro, mire, teatro del bueno es el
que venimos a hacer muchas veces aquí a este Pleno, pero del bueno, a
escenificar una opereta de a ver quién da más, quien baja más y tres huevos duros
más si hace falta, y yo voy a bajar los impuestos más que tu y hacer…
Sinceramente, y lo he dicho antes y se lo repito, no es bueno generar frustración,
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sabemos perfectamente…, otra cosa es hacer pedagogía de que a todos nos
gustaría y que queremos y instar a las instancias más altas y demás a que se
puedan conseguir cosas, a eso nunca hay que renunciar, pero vamos a ver, hay
que ver el momento y la oportunidad, porque yo sinceramente creo que eso es
teatro del bueno, venir a hacer aquí cositas como las que se están haciendo con
cierta frecuencia.
Y yo renuncio a eso, me niego, me niego a seguir ahí, porque prometer lo que no se
pueda cumplir o proponer, eso genera frustración hombre, y genera descrédito en la
política, y ya está bien, lo estamos bastante por culpa nuestra, bastante
desacreditados. Intentemos generar crédito en la política y en los políticos, que yo
creo que, sinceramente, con estas escenificaciones, con estas operetas que
montamos aquí, haciendo propuestas de a ver quién da más, a ver quién sube más
el listón, y perdónenme la expresión, sin grosería, a ver quién la tiene más larga,
seguro le puedo asegurar que no vamos bien, que los vecinos y vecinas de
Hospitalet no lo van a ver así, que quieren propuestas reales y sobretodo en su
tiempo, no en los momentos.
Por favor, teatro del bueno hay que evitarlo aquí en este Pleno, por lo tanto,
sinceramente, nos hemos dicho nuestra posición y lo que queremos es generar
frustración, y no lo digo por ustedes sólo, lo digo para todos, que no caigamos en la
tentación de hacer campañas electorales en los Plenos, lo digo para todos, y sin
acritud, Sr. Graells, y sin acritud.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Muy breve, yo creo que es perfectamente realista reducir el IVA cultural en un 5%,
sólo la reactivación económica que generaría, compensaría las arcas de la
administración.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
A ver si lo consiguen, yo les felicitaré.

SRA. ALCALDESSA
Esto de que hagan uso de la palabra sin autorización de la Presidencia, a ver si me
entendéis, o sea, no, esto no es una asamblea de vecinos, esto es un Pleno
municipal y no es un teatro Sr. García…

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sra. Alcaldesa…
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SRA. ALCALDESSA
No tiene la palabra,

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Usted hace mítines de media hora y de una hora…

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, no tiene la palabra, si usted se quiere tomar en serio este Pleno, esto no
es un teatro, ni del bueno, ni del malo, esto es un Pleno municipal. Sr. Fran Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa, senzillament per puntualitzar algunes coses. Algú
preguntava, el Sr. Giménez em sembla que era, que deia que per què el PSC
presenta mocions, perquè pot i perquè vol, per què el PSC a l'Hospitalet no
presenta mocions instant al govern municipal, perquè vostès ens contestarien,
escolti, en lloc de presentar mocions, faci-ho, doncs evidentment és el que fem, ferho, i les mocions que presentem tenen a veure o amb d’altres administracions,
respecte de l’activitat de la ciutat, o respecte d’altres administracions en qüestions
que afecten als nostres ciutadans i ciutadanes. Ho venim fent, no perquè siguin
eleccions, ho hem fet sempre i ho continuarem fent, lamento que no a tothom li
puguin agradar aquestes qüestions.
Han sortit algunes qüestions en les quals no vull entrar, i evidentment jo li agraeixo
al Sr. García el que deia, escolta, aquí no venim a fer teatre, jo segueixo el seu
consell, ser que vostè sap de què parla, i sobretot en una qüestió que ens ha fet
que ha dit, no podem fer propostes que generin frustració, aquesta frase la
guardaré durant tot el mandat, durant tot el mandat, perquè, bé, hem parlat ja molt
en pocs mesos i sabem, coneixem algunes de les seves propostes electorals, que
evidentment en època electoral vostès podien fer les propostes que consideraven,
faltaria més, però ara que arriba el moment de la veritat, de veure què es pot fer i
que no, li recordaré que no podem fer propostes que generin frustració.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat aquest torn de les mocions del Partit dels Socialistes de
Catalunya, a veure, jo vull afegir, en fi, estic completament d’acord amb l’última
intervenció del Sr. Belver, a veure, aquí cadascú pot pensar el que cregui
convenient, evidentment, però totes tres mocions afecten als ciutadans de
l'Hospitalet, evidentment no en exclusiva, però l’IVA cultura afecta als ciutadans i
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ciutadanes de l'Hospitalet quan van al teatre, quan van al Barradas o quan van a
comprar qualsevol accés a la cultura, el tema de la nacionalitat espanyola i les
persones que hi ha amb aquestes dificultats, viuen també, no en exclusiva, però
també hi ha ciutadans a la nostra ciutat, i desgraciadament, persones aturades de
més de més de 45 anys, també desgraciadament hi ha masses a la nostra ciutat. I
aquesta setmana precisament, i no és que jo ara vulgui fer cap propaganda, però
vaig estar al Gornal Activa saludant a les 84 persones més grans de 45 anys, que
tenien la possibilitat de fer un pla d’ocupació, és un col·lectiu que realment ho està
passant molt malament, molt malament, perquè el mercat, en fi, no accepta a
aquestes persones i necessiten de la col·laboració i de la solidaritat també,
institucional.
I això és el que d’alguna forma avui es posa sobre la taula, amb una proposta que
ve d’un sindicat, de la UGT que fa una proposta i que entenem que és una forma
també de sensibilitzar als polítics, a tots els grups polítics, perquè realment en
aquest país tenim un problema amb la qüestió de l’ocupació, i tots els grups polítics
seria desitjable que treballéssim, en fi, intentant per sobre de tot donar solucions a
aquestes persones, a les persones majors de 45 anys, que a l'Hospitalet tenim la
gran sort de tenir una entitat que es va crear precisament, com deia el Sr. García,
precisament per defensar, fer propostes, fer congressos i sensibilitzar a les
administracions local, autonòmica i de l’Estat, perquè es facin coses a favor
d’aquest col·lectiu. I nosaltres ho estem fent i hem fet aquests plans d’ocupació per
majors de 45 anys, hem fet, i continuarem fent, projectes i programes específics per
aquests col·lectius, perquè entenem que sense la col·laboració de l’administració
local, segurament en aquests moments tenen poca viabilitat per trobar una feina en
el mercat.
Jo vull agrair a aquest col·lectiu, a la UGT i també a ASSAT 50, pel seu treball per
sensibilitzar, aquesta és una moció que evidentment no és, la hem presentat com a
grup municipal, però que és una moció que prové d’un sindicat, com sempre tots els
grups polítics d’aquest Consistori hem realitzat, no crec que sigui un tema, ni molt
menys, en fi, parlar d’ocupació, parlar de cultura i parlar de la situació de les
persones de la ciutat, en fi, no és ni molt menys incompatible amb unes eleccions
en aquest país. D’altra banda, ara es deia, hem estat d’eleccions, portem cinc anys
d’eleccions contínues, per tant, mai no podríem parlar ni de l’IVA, ni del tema de les
nacionalitats, o no podríem parlar del tema de l’atur, per tant, enteníem que eren
temes que tocaven en aquest Ple i per això s’ha pres la decisió, com a grup
socialista, de portar-les avui a debat. I vull agrair a tots els grups que han donat
suport, evidentment, i per tant, podem dir que aquestes tres mocions les podrem
elevar aquestes problemàtiques perquè d’altres administracions també prenguin
cura i intentin arreglar aquests problemes que avui es plantegen.
Finalitzaríem aquest apartat de mocions i ara passaríem a les mocions de
Ciutadans.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 28, 29 i 30; adoptantse els següents acords:
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MOCIÓ 28.- EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L'IVA CULTURAL QUE
AFECTA A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L’ACCÈS A LA
CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres.
Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i
amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part
dispositiva:

L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica
pujada de l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis
culturals, amb excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot
Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha
suposat un clar cop per a la creació i l'accés de la cultura de la majoria de la nostra
ciutadania.
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de
Diputats com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent
a Interpel·lació de reforma per rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren
ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP.
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a
sector d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la
mateixa per part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi
augmentat significativament, doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha
quedat reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos
per IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la
demanda i, conseqüentment, de la facturació en el sector cultural.
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda
mostra de miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte
directe sobre el foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format
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existents en moltes ciutats i pobles, i per tant afectant a l’economia local de molts
municipis com el nostre.
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari,
en la seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un
paper principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura.
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la
pujada de l’IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, el Grup Municipal
Socialista proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern espanyol a:
-

-

-

Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat, procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de
continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el
seu tipus en el 5% -i, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a
altres àmbits d'especial interès cultural i especialment aquelles que van
directament adreçades al públic infantil-.
Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin
del reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o
patrocini amb desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva
protecció fiscal.
Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea,
l'establiment d'un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el
territori de la Unió, amb l’objecte d’assolir un autèntic espai comú europeu
de protecció i promoció de la creació i el consum cultural.

SEGON.- Donar trasllat de l’acord anterior a les Corts Generals, al Ministeri de
Cultura, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i
Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del
nostre municipi.

MOCIÓ 29.- SOBRE EL NOU PROCEDIMENT
NACIONALITAT ESPANYOLA PER RESIDÈNCIA.

D’ADQUISICIÓ

DE

LA

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
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dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

El passat mes d’octubre va entrar en vigor el nou procediment per a obtenir la
nacionalitat espanyola en virtut d’allò previst en les lleis 12/2015 de 24 de juny, per
a la concessió de la nacionalitat espanyola als sefardís originaris d’Espanya i
19/2015, de 13 de juliol, de mesures de reforma administrativa en l’àmbit de
l’Administració de Justícia i del Registre Civil.
Aquestes disposicions entre d’altres qüestions han vingut a imposar un model
d’accés a la nacionalitat absolutament economicista a la vegada que estableix un
sistema per determinar el grau d’arrelament i de coneixement de la societat
espanyola arbitrari i discriminador en funció del lloc d’origen del ciutadà o ciutadana
alhora que buida de sentit el paper que venia desenvolupant els Registres Civils.
Tot i que la Disposició addicional 22a de la llei 18/2014 d’aprovació de mesures
urgents pel creixement, la competitivitat i la eficiència impulsada pel propi Govern
del Partit Popular estableix que “la prestación del Servicio público que constituye el
Registro Civil continuarà siendo gratuita, sin excepción de ningún tipo”; el Govern
ha decidit imposar un important gravamen a les persones sol·licitants de la
nacionalitat que oscil·la entre els 185 i els 300 euros aproximadament en funció del
país d’origen de cada persona.
Desprès d’un mes funcionant amb aquest nou sistema es constata que en molts
casos els ciutadans i ciutadanes han d’abonar quantitats superiors donat que s’ha
complicat la tramitació i han de comptar amb ajut professional i perquè en molts
casos és necessari seguir una formació que els prepari per superar unes proves
amb un contingut que no es pas el coneixement estàndard de la societat espanyola
i en cap cas permet valorar el grau d’integració a la societat espanyola.
En qualsevol cas, el nou model imposat dificulta enormement la presentació de les
sol·licituds així com la realització de les proves donat que en moltes províncies no hi
ha de moment possibilitat de fer-les i on si és possible les llistes d’espera són molt
importants.
Igualment la manca de concreció d’aquest nou procediment fins fa uns dies ha
dificultat encara més la formulació de les sol·licituds i ni tan sols han respectat les
sol·licituds fetes per milers de persones en els últims anys i que esperen
pacientment a que arribi el seu torn i que veuran que tot i fer la sol·licitud fa dos
anys aquesta s’haurà de resoldre pel procediment recentment aprovat.
Per tot i això i atès que el Govern desaprofita una gran oportunitat per, des del
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diàleg i l’acord, determinar un nou marc per accedir a la nacionalitat espanyola, tot
establint els mateixos terminis de residència amb independència del país d’origen i
que fou aquest mateix Govern qui va impulsar el Pla Intensiu de Nacionalitat per tal
d’intentar desviar la tramitació d’aquests expedients als Registradors/es de la
Propietat però que tot i això el sistema ha continuat sumit en un important caos ple
de retards i incompliments.
Per tot l’anterior, el Grups Municipals del PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer.- Instem al Govern de l’Estat a retirar la privatització del tràmit de la
nacionalitat tal qual està plantejada i a iniciar un procés de diàleg que permeti
assolir un pacte social i polític ampli en aquesta matèria.
Segon.- Sol·licitar al Ministeri de Justícia que proveeixi de mitjans humans i
materials als Registres Civils per tal de fer front amb plena normalitat a les
sol.licituds de nacionalitat i altres tràmits.
Tercer.- Donar trasllat al Ministeri de Justícia, a les organitzacions sindicals i al Foro
para la integración social de los inmigrantes.

MOCIÓ 30.- DE SUPORT A LA CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ <<GARANTIA
+55>>, PROPOSTA IMPULSADA PER LA UGT DE CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 3 vots en contra
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la
població activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de
recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de
treball, amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i
empentats a un retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una
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major vinculació entre les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur
de molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu
passaran d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels
casos, i deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de jubilació,
excepte els que tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran
tan sols per la base mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en
reduir la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del
subsidi de majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la
unitat familiar per accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la
cotització per jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’unic subsidi que
cotitza, del 125% de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una
altra ràpida reducció de la cobertura de la protecció per desocupació en els majors
de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació,
entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de
55, i fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i
tot fora del sistema de protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials
i empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després
de llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació,
limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció
de les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest
col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars,
acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros
mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia
d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat
ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran
proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora
de pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot
amb la meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients
reductors de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi
de més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre
ajut econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més
vulnerable a patir la pobresa i l’exclusió social
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Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment
important que es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribuïtat al sistema de
la Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
Per tot l’anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya,
anomenada <<Garantia +55>> i que significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que
es trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i
hagin exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació
serà una proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de
cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per
desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del
càlcul de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i
supervivència i jubilació.
2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per
la Carta Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de
protecció. Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal
fer-ho amb la col·laboració de l’administració central. En conseqüència,
abordar i millorar les inequitats de les prestacions, i assegurar la
compatibilitat de les prestacions econòmiques amb altres rendes (salarials o
no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions
d’inserció i de formació amb continguts reals.
6) Ampliar els incentius al manteniment del lloc de treball dels treballadors
majors de 55 anys, els incentius a la contractació d’aquests treballadors en
situació d’atur de llarga durada, els incentius a l’inici de l’emprenedoria i les
ajudes a la reconversió de petits i mitjans negocis liderats o encapçalats per
treballadors majors de 55 anys.
7) Incrementar els recursos destinats a polítiques actives transferits a les
CCAA, amb l’objectiu que els serveis públics d’ocupació autonòmics puguin
desenvolupar programes propis de recolzament, assessorament, formació
pel llocs de treball, requalificació professional i acreditació de competències
professionals adaptats a les seves realitat socials, econòmiques i territorial,
essent amb això més eficaços de cara a aconseguir una ràpida i efectiva
transició cap a l’ocupació d’aquests treballadors.
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
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presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la UGT de Catalunya i a la resta de sindicats catalans, a les patronals
catalanes i a l’Associació de persones aturades de més de 45 anys de l’Hospitalet
(ASSAT 50).

CIUTADANS

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 31 i 32, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Ruiz i Sr. García.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
En relación con la moción antitransfuguismo, permítanme hacer una pequeña
aclaración. Como todos sabemos, en tanto no se modifique la Ley electoral,
implantando un sistema de elección a través de listas abiertas, los ciudadanos al
emitir su voto lo hacen a un partido político y al programa con el que ese partido
político se ha presentado a las elecciones. El respeto a la voluntad manifestada por
los ciudadanos mediante el voto a uno u otro partido, exige que lo éticamente
correcto y lógico sea que al abandonar un partido o al ser expulsado del mismo, se
renuncie al acta de concejal.
Ese es el espíritu que impulsó a los partidos políticos del arco parlamentario a
firmar el acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el
transfuguismo en las corporaciones locales. El desiderátum que encabeza ese
acuerdo dice: “un compromiso por el respeto a la voluntad de los ciudadanos y a la
lealtad política en los gobierno locales”. Este acuerdo considera tránsfuga, entre
otros supuestos, a quien habiendo sido expulsado de las formaciones políticas que
los han presentado en sus listas a las elecciones, pactan con otras fuerzas para
cambiar o mantener la mayoría gobernante.
Así mismo, establece que los partidos políticos se comprometen a no aceptar en
sus equipos de gobierno municipal, a miembros de la Corporación que se hayan
convertido en tránsfugas con respecto a su grupo de procedencia, que es el caso
que hablamos ahora, y rechazan la posibilidad de que por parte del Alcalde se
efectúe cualquier nombramiento político que implique atribuciones de gobierno o
delegación de competencias, con los consiguientes derechos políticos y
económicos a favor de los tránsfugas.
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En fecha 11 de noviembre de 2015, conocimos la efectiva expulsión de los
concejales de Guanyem y la disolución del grupo municipal, la decisión de dichos
concejales a no renunciar a su acta de concejal y pasar a la condición de no
adscritos, los convierte, por su expulsión del partido al que representaban, en
tránsfugas. Ya hemos comentado que estos señores no representan a nadie, nadie
los votó a ellos, nadie los conocía, a mí tampoco, los ciudadanos votaron a un
partido político, Guanyem, que ahora, por la sola vileza y codicia de no renunciar a
su acta de concejal, ese partido no tiene representación en este plenario.
En la presentación del programa electoral sobre legislación democrática, Meritxell
Batet, que la conocerán ustedes muy bien, Secretaria de Estudios y responsable
del programa del PSOE, señaló y cito textualmente: “Estas propuestas se
comprometen firme y claramente a mejorar la democracia y la transparencia y la
limpieza en la vida pública. Las propuestas de calado demuestran que el PSOE ha
entendido las razones de la desconfianza y del alejamiento de muchos ciudadanos
hacia las instituciones y sus actores.”
Leído lo anterior y habiendo concluido un pacto de gobierno y nombrado concejales
adjuntos a dos concejales tránsfugas, tenemos la sensación de que el PSC de
l’Hospitalet o no entiende nada o está dispuesto a dinamitar la decisión de
regeneración democrática de su propio partido. Pero yo les pregunto ¿de verdad
van a seguir en esta senda de interpretar que el ayuntamiento es su cortijo y el
dinero de los ciudadanos de l’Hospitalet su patrimonio particular que pueden gastar
con sus nuevos amiguetes?
Ciudadanos en esta propuesta y en aplicación del acuerdo de antitransfuguismo,
firmado por el PSOE, instaremos a las siguientes acciones:
Primero, pedir a los grupos municipales de esta Corporación que acepten el
compromiso ético derivado del pacto de antitransfuguismo.
Segundo, dar cuenta de este latrocinio, que es la acción propia del que defrauda a
alguien, a la Comisión Ejecutiva del Partido de los Socialistas de Catalunya, para
que en aplicación de lo establecido en el punto 4 del acuerdo de antitransfuguismo,
proceda a incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y a expulsar de su
organización a los concejales que han violentado el compromiso derivado del pacto
de antitransfuguismo, al haber instrumentalizado o haberse apoyado en su
provecho, de los concejales tránsfugas.
Tercero, dar traslado del acuerdo firmado por el PSC de l’Hospitalet y de los
concejales tránsfugas a la Comisión de Antitransfuguismo, que presidida por el
titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, está compuesta por
un representante de todos los partidos del actual arco parlamentario, para que
informe sobre las medidas a tomar encaminadas a aislar a los calificados como
tránsfugas.
Soy consciente de que su impaciencia y su escaso hábito en articular procesos de
consenso democrático en el ámbito de este plenario, les impide ver la vergonzante

…/…

130

consecuencia del pacto suscrito y bien pagado a los concejales tránsfugas de
Guanyem, pero apelo a su dignidad y responsabilidad como cargos electos de un
partido y representantes de los ciudadanos de l’Hospitalet, para dejando sin efecto
el pacto suscrito con los concejales tránsfugas de Guanyem, devuelvan sus votos a
los ciudadanos que en las pasadas elecciones decidieron que los representara en
este Consistorio el partido Guanyem l’Hospitalet, Ganemos. Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, vamos a ver, nosotros lo que pretendemos con esta moción es simplemente
el respeto a la Constitución Española y a las leyes.
Vista la propuesta de resolución presentada en fecha 27 de octubre de 2015, en la
Mesa del Parlament de Catalunya, por los Presidentes y Portavoces de los Grupos
parlamentarios de Junts pel Sí y de Candidatura de Unidad Popular; en la que se
propone, entre otras, la adopción de las siguientes resoluciones:
-Declarar solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán
independiente en forma de república.
-Instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas estas
declaraciones.
-Iniciar en el plazo máximo de 30 días la tramitación de las Leyes del proceso
constituyente, de seguridad social y de hacienda pública.
-Que el Parlament y el proceso de “desconexión democrática” no se supeditará a
las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal
Constitucional a quien considera deslegitimado y sin competencias.
-Instar al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos
emanados del Parlament de Catalunya, con el fin de blindar los derechos
fundamentales que puedan resultar afectados por las decisiones de las instituciones
del Estado español.
Ante tal disparate no podemos quedarnos callados obviamente, nosotros
entendemos que puede ser hasta legítimo intentar cambiar la Constitución, pero
desde la propia Constitución, que hay mecanismos que los permiten, desde la
democracia, desde el marco jurídico que un día nos dimos todos los españoles,
incluidos los catalanes que también son españoles, que quiero recordar aquí, por
cierto, que la Constitución española se votó en Cataluña más que en el resto de
España, por lo tanto, hay algunos chicos que dicen, no, pero es que a mí no me
representan, porque yo no nací en esa época.
Pues hombre, vamos a ver, las constituciones no se pueden cambiar cada media
hora, es verdad que efectivamente de vez en cuando la sociedad avanza y hay que
cambiar leyes, hay que cambiar cosas, pero no es menos cierto que todo se
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hereda, exactamente igual que uno hereda una finca o puede heredar un coche o
unos dineros, pues uno hereda un sistema democrático, que tiene toda la
legitimidad del mundo a intentar cambiarlo, pero siempre desde la ley, desde la
democracia, sí señor, y no se ría usted más, hombre, no se ría más, porque estoy
apelando a la ley, al orden y a la democracia. No hay ningún estado, ningún
derecho que no se sustente si no hay unas leyes que cumplir, porque si no
entraríamos en una dinámica de “campi qui pugui”, como se dice en “català”.
Y no se trata de eso, se trata de hacer lo que hay que hacer que es cambiar las
leyes desde la propia ley, y la Constitución española tiene esos argumentos, se
puede hacer, léanlo, pero no llamen ustedes a la desobediencia civil, no quieran
ustedes organizar un caos en la sociedad catalana, ya tenemos bastantes
problemas con los que tenemos, no nos generen más problemas, hagan ustedes el
favor de reconducir su situación al marco estricto de la ley, y seguramente
convénzannos, convénzannos, porque la democracia es convencer, pero estamos
divididos, en Cataluña ustedes han creado un proceso de división donde un 47%
quiere imponer sus propuestas a la fuerza, al resto de los españoles y catalanes
que también hay en España, y eso no es manera, no es forma, ni mucho menos.
Nosotros entendemos, sin ninguna duda, que lo que hay que hacer es suscribirse a
las leyes, la democracia no se sustenta sin una ley, sin una firme, porque sin ley no
hay democracia. Y eso ustedes no lo han entendido, llamar a la desobediencia civil,
llamar a ese plan B que tienen ustedes por si acaso el Tribunal Constitucional
suspende o no suspende, que se basará obviamente en la Ley, y que nosotros no
llamamos a eso, nosotros queremos que haya diálogo, que haya consenso, que se
hable, pero ustedes se salen del diálogo, no lo quieren, se salen de las leyes y eso
no es forma, por lo tanto, nosotros entendíamos que la mejor manera de que este
ayuntamiento de alguna manera se posicionara era trayendo esta moción aquí.
No tiene nada de electoralista esta moción, ya se lo puedo asegurar, para nada, le
puedo asegurar que ustedes si no se salen de la Ley, nosotros no hacemos esto,
pero estamos condenados a entendernos, Cataluña no puede estar dividida de la
manera que ustedes la están dividiendo. Nosotros tendemos la mano al diálogo, no
me hablen ustedes del Sr. Rajoy, que no me interesa a mí, estamos en una nueva
etapa, estamos en una etapa de ciertos consensos, hay que hablar, si en alguna
cosa ustedes consideran que hay un agravio, expónganlo, discutámoslo como
personas, pero dentro de la Ley, no vamos a permitir por nuestra parte que la ley,
en la medida de que la propia ley nos apoya, que se transgreda, desde la propia
ley.
Yo, sinceramente, ustedes nos llevan a algo que yo entiendo que no es bueno para
Cataluña y para el resto de España. A una desobediencia que ustedes están
llamando, que no sé como son responsables para hacer esto, tendrían que ser más
responsables y darse cuenta que eso puede llegar a un enfrentamiento civil que
nadie desea, sacar a la gente a la calle a tomar, como ustedes dicen su segundo
plan B, aeropuertos, comisarias, etc, esto yo lo he leído en sus postulados, no me
digan que no la ANC lo dice, lo predican ustedes.
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Miren, “pacta sum servanda”, lo pactado obliga y ustedes pactaron con esta Nación
respetar una Constitución hasta que no se cambie dentro de su propio marco, que
hay maneras de cambiarla, por lo tanto, ustedes están obligados a respetar esa
Constitución y es a lo que convidamos a este Pleno, a que este Pleno se manifieste
en esa dirección y diga lo que tenga que decir. Muchas gracias.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Lo correcto no es siempre lo mejor, lo mejor debe ser siempre lo correcto. En las
pasadas elecciones municipales del 24 de mayo…

SRA. ALCALDESSA
A ver, un momento Sra. Santón, a ver, perdón, si tienen ganas de discutirse,
pueden salir del Pleno y se pueden discutir lo que quieran, pero si están en el
Pleno, por favor, mantengan la compostura. Sra. Santón.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. En las pasadas elecciones del 24 de mayo todas las candidaturas nos
presentamos con el objetivo de poder llevar a cabo nuestros programas, por y para
l’Hospitalet, y eso significa presentar un programa para gobernar. El ciudadano votó
y eligió a sus representantes en función de sus…

S’escolten crits entre el públic.

Creo que yo he escuchado hasta el día de hoy bastante, es mi momento de turno
de palabra, por favor…

SRA. ALCALDESSA
Sra. Santón, espere un momentito, a ver, si nos callamos escuchamos, sino no nos
vamos a…

S’escolten crits entre el públic.
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Muy bien, a ver, tenemos dos opciones, o estamos en silencio y dejamos que
democráticamente la gente se exprese o sino pues tendremos que ver que solución
tomamos. Sra. Santón.

S’escolten crits entre el públic.

Mire, si usted no tiene ganas de escuchar, pues lo que puede hacer es salir fuera,
no, no, si me parece muy bien, pero a ver, si hay alguien que no tiene ganas de
escuchar a las personas que estamos aquí, tiene una opción que es salir del Pleno
y estar fuera, si están dentro les ruego que permanezcan en silencio.

Essent les 19.54 hores, abandonen la sessió el Sr. Miguel García Valle, regidor del
grup polític municipal de CIUTADANS; les Sres. Ana González Montes i Juliana
Carballeira Pascual, regidores del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES; la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP; el Sr.
Jordi Monrós Ibáñez, regidor del grup polític municipal de CiU; i el Sr. Christian
Giménez Marquez, regidor del grup polític municipal de la CUP-PA.

Muy bien, Sra. Santón.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. El ciudadano votó y eligió a sus representantes en función de sus
preferencias de desarrollo de la actividad política, de esta forma todos nosotros
somos cargos públicos electos, a voluntad del electorado.
Nuestra expulsión de Ganemos se encuentra en proceso judicial, presentamos
demanda por vulneración de derechos fundamentales y decidimos no continuar con
el procedimiento de medidas cautelares, con la consecuente disolución del grupo
municipal. A partir de ese momento, pasamos a ser regidores no adscritos, que en
ningún momento debe confundirse con regidores tránsfugas, concepto político e
inexistente a nivel jurídico.
Por qué desvincularnos de Ganemos, por las evidentes carencias democráticas y
de transparencia de la organización. Apuntar además que presentamos nuestra
candidatura como independientes, nunca como afiliados de Ganemos, nunca nos
hemos movido de nuestras posiciones y principios ideológicos, nunca hemos roto la
disciplina de voto, no rompemos mayorías, ni minorías, somos leales a la voluntad
del electorado, que verá como sus dos regidores, dentro de sus competencias,
desplegaremos las propuestas del programa electoral que votaron. Un gobierno
plural permite además la presentación de iniciativas atendiendo a otras
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sensibilidades en la toma de decisiones, algo enriquecedor para el modelo de
ciudad.
Están haciendo de la política un circo y están siendo unos irresponsables,
tergiversando la realidad a conveniencia, mintiendo e incluso insultando, además de
estar haciendo el mayor de los ridículos presentando esta moción, porque carece
de veracidad, no tiene base jurídica alguna, y para colmo tratan de que el Pleno
apoye un acuerdo que este mismo verano ha sido calificado de obsoleto y que los
propios partidos firmantes apuestan por reformar, porque vulnera los derechos de
los regidores no adscritos. Además, el órgano al que ustedes pretenden dar cuenta
y comunicar el gran suceso, la Comisión de Seguimiento del Pacto
Antitransfuguismo, está inactivo desde 2010, y únicamente declaró el 33% de los
casos denunciados como tránsfugas.
Voy a aclararos la diferencia entre concejal no adscrito y tránsfuga para que no
vuelvan a confundirse los términos. Un concejal no adscrito es aquel que no forma
parte de un grupo municipal y su condición queda regulada en el artículo 73.3 de la
Ley de régimen bases local y en la jurisprudencia constitucional. Aunque
legalmente no existe la figura del tránsfuga, se entiende que responde a aquel
concejal adscrito o no adscrito que cambia su ideología, traicionando al electorado
que votó a esa candidatura en base a un programa electoral presentado. Dejar de
pertenecer a un grupo político no es un elemento definidor de tránsfuga, sino de no
adscrito, por si no han llegado ustedes mismos a esta conclusión, ya les digo que
no todo no adscrito es un tránsfuga.
Les lanzo unas preguntas ¿abandonarían ustedes su grupo municipal en caso de
que su partido les pidiera que se apartaran de los compromisos que el electorado
ha votado? ¿cree usted que pasar a no adscrito por algo así, supone deslealtad al
electorado? ¿cree usted que pasar a no adscrito por un motivo así no es ético? Que
sepa que el elemento determinante para el transfuguismo es precisamente la
deslealtad con el electorado. A partir de ahora, una vez aclarados los términos, les
exigimos que se dirijan a nosotros como no adscritos, dejen de hacer de jueces,
dejen de manipular la realidad, dejen de hablar en nombre de 7.000 personas que
no les han votado, dejen de malmeter en los medios de comunicación, en las redes
sociales y de poner en duda la legitimidad de un acuerdo de gobierno por el que
muchos de nuestros votantes nos están felicitando y se alegran.
Respeten la legislación vigente y las sentencias del Constitucional, tal y como piden
en su otra moción, igualito. Desde la oposición pides, desde el gobierno haces, por
eso el acuerdo firmado con el grupo municipal del PSC, que nos da entrada en el
gobierno, les ha hecho enfadar tanto, entrada en el gobierno, que no en el PSC,
como también han dicho ustedes por los medios de comunicación. Somos regidores
no adscritos y ese es actualmente nuestro espacio político, un error dicho, hecho o
escrito a conciencia, se llama mentira, por mucho que se griten y se difundan por
las redes sociales y los medios de comunicación, son mentiras, y su moción
contiene muchísimos de estos errores y además insisto en que es papel mojado,
porque el acuerdo se rompió definitivamente en 2010 y no está vigente.
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SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Cuando decía usted vergüenza, me parece de vergüenza que una persona que
sabe de leyes, venga aquí a decirle a un concejal que se representa a usted mismo,
yo el mismo día que usted, el día 13 de junio, prometí aquí tener la representación
para toda la ciudadanía, lo mismo exactamente lo mismo que usted. A parte, como
decía Miguel García, se ve y se nota que para ustedes esto es un teatro, uno
sacando cartelitos, el otro haciendo chistes, con todo el cariño.
En parte agradezco que se haya presentado esta moción, primero porque nos deja
explicar de forma pública lo que ha pasado, segundo porque aclara bastantes
temas, que también ha aclarado Cristina, y tercero porque demuestra la escasa
calidad democrática de algunos grupos de este Consistorio. Como dijo Campoamor:
“En este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según el color, del
cristal con que se mira”.
Hoy asistiremos a un acto de irresponsabilidad e hipocresía, manipulación e
incoherencia política, por parte de algunos grupos de este Consistorio, os habéis
erigido como juez y parte, una práctica habitual de otros tiempos, habéis cometido
varios errores importantes, el acuerdo al que hacen referencia, que todo sea dicho,
no tiene ningún valor legislativo, y presentan en esta moción, es un claro ejemplo
del por qué es necesario que exista la separación de poderes.
Este acuerdo es una chapuza que el Tribunal Constitucional ha tumbado en
innumerables ocasiones por vulnerar los derechos fundamentales de los regidores.
Un acuerdo que persigue un único fin, el control de la política por los partidos
mayoritarios y la desprotección de las personas que, por un motivo u otro, han sido
expulsados de sus grupos, sin contar el motivo, por cierto, no lo han firmado
ustedes este acuerdo todavía, no sé a ver si van a darle a favor y van ser
tránsfugas ustedes de su partido.
Ahora me gustará ver sobretodo también a CUP-PA y Canviem apoyar y suscribir
un acuerdo de lo que ellos llaman partidos de régimen del 78, un acuerdo que
vulnera los derechos de las personas y que tiene mucho que ver con la partitocracia
y con el modelo actual del que se están quejando.
Volviendo a la moción, la moción está llena de errores y contradicciones, como
dicen, la coordinadora del partido político Ganemos, resolvió expulsar a los
concejales, nadie puede expulsarte de un partido en el que no militas, a nosotros lo
que nos han hecho es retirarnos la representatividad, y además lo debían hacer por
un proceso contradictorio que no hicieron y que por ese motivo está en vía judicial,
no vaya a ser que después el juez nos vaya a dar la razón y vayan a quedar
ustedes mal.
Además, cuando hablan de recurso contencioso-administrativo, no es así,
porque…, y estoy hablando…, sí, sí, nos lo pone en la moción, nosotros no pusimos
un recurso contencioso-administrativo, fuimos por lo civil, porque son derechos
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fundamentales y los derechos fundamentales van por lo civil, y usted es abogado o
jurista y lo debería saber, un poco de rigor, no tiene importancia, pero un poquito de
rigor a la hora de hacer las cosas.
Cuando hablan de las consecuencias políticas y económicas de nuestro paso a no
adscritos, porque las consecuencias son por el paso a no adscritos, no por la
expulsión, mienten y contradicen totalmente el acuerdo al que hacen referencia en
este mismo documento. El artículo 23 de la Constitución Española deja claro que
todos los representantes tienen derecho de participación en igualdad de
condiciones, con lo que estamos en todo nuestro derecho a participar, tanto en
comisiones, como en consejos.
Por cierto, que en el acuerdo en el que se basan no descarta la posibilidad de
participar en comisiones, aunque las limita y por eso sigue siendo inconstitucional,
como repetidas veces ha dicho el Tribunal. Repito, no os pedimos que digáis la
verdad, sé que no lo harán, pero sí que al menos tengan un poco de rigor.
Cuando hablan de que lo éticamente correcto y lógico es que al abandonar el
partido se renuncie al acta de concejal, lo éticamente lógico es que un partido no te
pida que contravengas todos los compromisos con los que te has presentado a las
elecciones, que eso fue exactamente lo que nos pasó a nosotros con el partido
Ganemos, Ganemos nos pidió aislarnos, nos pidió no convocar asambleas y seguir
directrices de partido que nada tienen que ver con nuestro programa, como no
estamos ni inscritos, ni afiliados a Ganemos y no tenemos ningún tipo, y nos
presentamos como independientes, dijimos no, y después tuvimos la repercusión
que tuvimos.
Por cierto, bueno, ya ha comentado mi compañera que el pacto se rompió en el
2010, en referencia a lo que comentaba sobre los salarios y el cartelito de Jesús,
decirle que su grupo municipal cuesta al año al ayuntamiento 233.000 euros, o sea,
que ustedes en un año, entre los cuatro, se compran un pisito de cuatro
habitaciones, como decía usted, lo tiene claro, y mira, en los cuatro años, uno para
cada uno, es su salario, ni más ni menos.
También es sorprendente que Canviem haya hablado también de compra de
voluntades, primero decir que Canviem también le cuesta 149.000 euros
aproximadamente al ayuntamiento al año y que además dos de sus regidores han
estado cuatro años de asesor de un regidor de gobierno, a razón de casi 50.000
euros cada uno, y están aquí, representándose y pidiendo menos asesores para los
demás.
Tampoco quería cerrar sin hacer mención a la campaña de desprestigio que se ha
realizado desde el grupo desde el grupo de CUP-PA, Canviem y algunas
asociaciones afines a estos grupos, llevan ustedes faltando a la verdad muchos
días, manipulando la información con un fin… bueno, ya seguiremos.
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Essent les 20.05 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. Miguel García Valle, regidor
del grup polític municipal de CIUTADANS; les Sres. Ana González Montes i Juliana
Carballeira Pascual, regidores del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES; la
Sra. Sonia Esplugas González, regidora del grup polític municipal del PP; el Sr.
Jordi Monrós Ibáñez, regidor del grup polític municipal de CiU; i el Sr. Christian
Giménez Marquez, regidor del grup polític municipal de la CUP-PA.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En relació a la moció 31, nosaltres com a CUP- Poble Actiu votarem a favor
d'aquesta moció i intentarem ser el més breus possible.
La indignació pel pacte de govern entre el PSC i els 2 exregidors de Guanyem
L’Hospitalet, ha arribat molt més enllà de les parets d'aquest consistori. Moltes
veïnes s'han sentit traïdes i han començat una campanya amb accions de denúncia
pública dels fets, penjant cartells als carrers de la ciutat, recollint signatures
demanant la dimissió d'aquests dos càrrecs electes i assenyalant la utilització, per
part del govern del Partit dels Socialistes de Catalunya, d'aquest frau democràtic
per premiar amb càrrecs i sous d'escàndol, a persones que han utilitzat unes
eleccions per enganyar a gairebé 7.000 veïnes de la nostra ciutat.
I és una indignació que no arriba ara, sinó que ja era present quan unes setmanes
abans de les eleccions municipals del 24 de maig, es va fer pública la participació
de la candidatura de Guanyem L’Hospitalet, una marca electoral que havia estat
sostreta als seus legítims impulsors i impulsores. Aquesta candidatura va anar de la
mà de qui volia fer-se passar pel projecte d'Ada Colau a L'Hospitalet. I la realitat era
ben diferent, no es tractava d'una candidatura de confluència, en absolut, com
havien de ser les candidatures que volien anar de la mà de Barcelona En Comú,
abans del robatori conegut com Guanyem Barcelona.
El responsable d’aquell robatori és el número 1 de la plataforma Hartos.org i actual
regidor a l’ajuntament de Santa Maria, bé, regidor fins al, perdó, fins a les
municipals del maig, a l’ajuntament de Santa Maria de Palautordera per Ciutadans
en Blanc, Julià de Fabián López. Abans de fundar Hartos.org, de Fabián va formar
part de Ciutadans, partit amb el qual va concórrer a Santa María de Palautordera a
les eleccions municipals de 2007, i també d’Unión Progreso y Democracia. UPyD va
haver de litigar amb aquesta persona, perquè va registrar una web falsa on feia un
ús fraudulent del logotip d’aquesta formació. Julià de Fabián també va formar part
del Movimiento RED, del juez Elpidio Silva, que es va presentar a les passades
eleccions europees. Bé sembla prou clar el tipus de personatge amb el que aquests
dos regidors no adscrits van negociar la utilització d’una marca electoral que molta
altra gent s’havia treballat abans en aquesta ciutat, tot i que no va ser possible, i a
la ciutat de Barcelona. En canvi ells dos semblaria que eren els únics que no tenien
clar amb qui negociaven i de què.
Ja en aquell moment, tant l’un com l’altre, els caps visibles d'aquesta formació ens
mostraven la manca de principis ètics amb la que ara ens han tornat a obsequiar.
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Però durant la campanya, les eleccions i els primers 6 mesos de legislatura, des
d’aquest grup municipal vam decidir mantenir-nos al marge, tot i coneixent el procés
de primera mà, com a mostra de respecte només als 6.962 votants d’aquesta opció
política, per cap altre qüestió no hem fet durant sis mesos cap tipus de comentari
sobre tot el que estem parlant ara, només per això. O com deia el propi cap de llista
de Guanyem L’Hospitalet a twitter, responent a piulades incisives de veïns de la
ciutat que els felicitaven per haver aconseguit enganyar a tanta i tanta gent a les
eleccions, ell deia: “Esperamos defraudaros y hacerlo muy bien. Habrá tiempo de
ver quien engaña a quien.” Doncs sí, sis mesos, aquest ha estat el temps que han
necessitat per defraudar, a fons, a tot el seu electorat.
Entre d’altres coses, hem anat a mirar l'ideari que deien defensar aquests càrrecs
electes amb Guanyem L’Hospitalet i hem pogut veure a la seva web molt bones
intencions, igual que les seves habituals promeses i bones paraules, que s'han
contradit de manera molt òbvia amb les seves actuacions, alguns exemple:
"Nuestro ADN y principios éticos nos comprometen..... Queremos una política
diferente a la ofrecida por los partidos tradicionales, con unas prioridades y una
escala de valores diferente...” Sí, sí, pactant amb el PSC que governa a
l’ajuntament des de fa 36 anys.
Algunes perles més d’aquests personatges, abans de les eleccions, eren:
"Compromisos: Veinticuatro obligaciones ineludibles que Guanyem L’Hospitalet
pondrá en práctica de manera inmediata... El primero de los compromisos:
reduciremos los sueldos de los cargos electos con un máximo de tres veces el
salario mínimo interprofesional.” Què heu fet fins ara amb els sous que heu cobrat
com a portaveu, regidora i assessor: la part proporcional a 6 mesos dels 117.500
euros anuals dels 3 sous, 65.500, 32.500 i 19.500, i cóm justifiqueu passar a cobrar,
a partir del proper 1 de desembre, 131.000 euros anuals, entre els dos, on queda el
vostre compromís electoral de reduir el vostre sou fins als tres salaris mínims
interprofessionals.
Una altra podria ser, per exemple,: “Auditoría y reducción de los asesores
municipales y cargos de confianza...”. També ens agradaria saber si els càrrecs de
nova creació de regidor i regidora adjunta d’àrea, es podrien considerar com una
reducció de càrrecs de confiança, potser sí, i si tenen la intenció de seguir ampliant
el nombre d’assessors municipals, tornant a contractar a l’exassessor del
desaparegut grup municipal Guanyem l’Hospitalet, que és molt probable que també
ens l’haguem de menjar.
Més frases memorables: “Desde hace décadas ya existen candidaturas
ciudadanas, de vecinos, en donde se adoptan las decisiones para hacer propuestas
a los conciudadanos en elecciones y, de obtener representación, la candidatura o
asamblea decide sobre los particulares que ha de tratar el electo”. Cóm ho
treballareu això, a partir d’ara, en quina assemblea, amb quines persones.
“Una legislación electoral injusta y oligárquica, diseñada por sus beneficiados, tiene
como objeto acaparar los derechos democráticos del pueblo, para que solo unos
pocos se turnen en el poder una legislatura tras otra, convirtiéndose en una “clase
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política” que jamás debió existir”. Això si que heu aconseguit trencar-ho, ara ja
formeu part d’aquest classe política, tranquils.
Són més, són totes extretes del seu lloc web, “Pedimos a nuestros conciudadanos
que participen, que se impliquen en las candidaturas, en política, que ayuden,
organicen, impulsen, realicen tareas en equipos: la política es nuestra, no es de
unos pocos, ni es de ilusionistas de masas”. Sobren els comentaris diria.
I sobre el projecte electoral i la marca, que encara no hem entrat: “Algunas de estas
candidaturas procedieron al registro de Ganemos en el Registro del Ministerio del
Interior -deien ells-, encargando a la Plataforma Hartos.org, Plataforma
especializada desde hace 4 años en el desarrollo de candidaturas independientes
ciudadanas, la coordinación en todo el territorio para la cesión de los derechos
electorales de Ganemos a cada grupo que ya estuviera utilizando o trabajando
como Ganemos y a los que están decidiendo hacerlo. Ésta es por lo tanto la página
oficial de Ganemos”.
I del comunicat del cap de llista, durant la campanya, fantàstic: “Guanyem
L’Hospitalet es una plataforma ciudadana libre con un único fin, la democracia
participativa y el empoderamiento ciudadano. Hemos trabajado durísimo para, con
muy pocos recursos, hacer una campaña electoral decente y para crear un proyecto
municipal completo y beneficioso para la ciudad”. Impresionant. “Nuestro objetivo es
generar un movimiento de abajo hacia arriba, al contrario de otros partidos.”
Espectacular. “Conseguir una representación mínima en el ayuntamiento para
desde allí hacer llegar directamente a los plenarios, las reclamaciones y
necesidades de los vecinos y vecinas de L’Hospitalet, y tomarnos una legislatura de
tiempo para generar tejido social -impresionant- y aprender a ser efectivos para los
siguientes retos.” “Guanyem es una marca cedida por hartos.org –reconegut-, se ha
cedido sin ningún tipo de compromiso –ningún tipo de compromiso dèieu, ningunomás allá de nuestro código ético y de fomentar la democracia participativa.” “Ningún
tipo de compromiso”, dèieu, ni un.
Veient el currículum del personatge que havia registrat la marca
Guanyem/Ganemos, exposat a l’inici, el Sr. Fabián, ens volen fer creure que no
tenien cap sospita ni indici de cóm acabaria tot plegat. La informació que avui
detallem, és present a la xarxa des de mesos abans a les eleccions municipals i
amb una certa repercussió mediàtica. ¿Què volien dir quan afirmaven al mateix
comunicat: “Nosotros no tenemos nada que ver con las polémicas que hubo por el
registro de la marca, sencillamente nos hemos limitado a buscar una herramienta
para poder presentar el proyecto para las municipales.”? ¿És possible que
polèmiques sigui un eufemisme del comportament mafiós que hem descrit
anteriorment, per part de la persona que va registrar la marca Guanyem/Ganemos?
Polèmiques? ¿O sabien qui era exactament aquest personatge i tot i així van callar
per tal d’utilitzar la marca electoral i d’aquesta manera accedir a l’Ajuntament? ¿O
eren els únics, els únics, que no en tenien coneixement i només sabien que hi havia
hagut polèmiques amb el registre de la marca? Sembla molt més creïble la primera
opció, claríssim, a la vista del desenvolupament dels esdeveniments que avui ens
ocupen.
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Per finalitzar amb aquesta part de la intervenció, voldríem destacar una de les
millors frases de l’exportaveu de Guanyem L’Hospitalet, inclosa a la seva
presentació personal dins de la plana web del desaparegut grup municipal: “per la
transparència i per la finalització dels intercanvis de favors amb interessos lucratius
a les nostres institucions”. És insultant, insultant!
Però no voldríem acabar sense fer especial esment a l’actitud deplorable... ja ho
farem després.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Jo després de la intervenció del Christian, ho ha dit tant que ja serà difícil. Pels seus
fets els coneixeràs, al maig del 2015, en un debat de portaveus, el alhores candidat
de Guanyem, Rafa Jiménez, ens va dir moltes coses, i a diversos partits ens va
atacar directament, en el cor del partit. Jo estic molt orgullós de pertànyer a
Convergència Democràtica de Catalunya, molt orgullós, amb les meves virtuts i
amb els meus defectes, amb una trajectòria, personalment la meva, “intachable”
dintre del partit en 33 anys, militant de base fins arribar aquí, i sempre intentant
treballar per a la ciutadania, intentant fer les coses bé, encara que a vegades les
coses no et surten prou bé. I així ens presentàvem amb una marca electoral, sabent
que podíem, evidentment, rebre el càstig de la gent en forma que et votin menys,
per certes coses que passen, però amb l’orgull de presentar-nos i de liderar el meu
partit, i no tenint que sentir certes coses que si havíem de cobrar, no havíem de
cobrar o deixàvem de cobrar.
Quan veus aquestes coses, després el Sr. Rafa Jiménez un dia, crec que en els
primers plens, em va dir, home, tu per ser de Convergència em caus simpàtic, és
que aquesta frase la recordo, com si els de Convergència fóssim uns éssers
estranys, totes les persones són persones, bones, més bones, menys dolentes, i
després formem part d’un partit polític. Sr. Rafa Jiménez, a mi amb certes actituds
m’ha deixat de caure simpàtic, i en aquest tema jo crec que el millor apreci és no
continuar dient res del tema, perquè jo crec que en aquest cas que m’ocupa és molt
més important la segona moció. Votarem a favor de la moció que presenta
Ciutadans, no per l’estricte contingut, sinó perquè penso que el més important és un
dels acords, el tercer, jo penso que el text és el de menys, el tercer és el més
important, haurien de plegar, la resta és donar-li contingut i com que no ho faran,
doncs no passarà res.
Quant a la moció número 32, moció per a una declaració de respecte a la legislació
vigent i a les sentències del Tribunal Constitucional. El darrer 27 de setembre, la
majoria del poble català va manifestar, de forma democràtica i legítima, la clara
intenció de començar un procés de canvi, un procés de creació d’un nou estat, on
les institucions públiques siguin transparents, justes i legítimes.
El 27 de setembre els catalans van decidir començar la seva transició cap a una
nova legalitat i, per tant, deixar de banda la Constitució de 1978, parlo de la
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Constitució que havia de ser de transició, la Constitució sortida del consens entre
militars franquistes, l’església i els demòcrates, la Constitució que garanteix els
drets del ciutadans, però que és utilitzada per coartar-los, la Constitució que el 65%
de la població actual no ha pogut votar, i entre ells estic jo.
Aquesta Constitució ens ha ajudat a arribar fins aquí, però la majoria dels catalans
han optat per anar més lluny, i des del govern espanyol no han deixat cap altre via
que la del trencament. Estem en un punt on la legalitat espanyola entre en conflicte
amb la catalana a causa d’una voluntat política imposada des de Madrid, una
voluntat política que ni tan sols ens deixa garantir el subministrament energètic a les
famílies amb menys recursos durant l’hivern.
Un govern espanyol que utilitza el Tribunal Constitucional con un instrument polític
de coacció, govern que incompleix reiteradament els compromisos amb Catalunya,
34 traspassos de competències, aportació de la Llei de la dependència, aporta un
17,5% mentre que la Llei parla d’un 50%, incompliment de la totalitat de les
inversions en rodalies i d’altres infraestructures, més de 20 anys incomplint la Llei
de beques, 4.000 milions d’euros de deute amb Catalunya. Un govern que fa una
Llei per sancionar els incompliments de la Sentències del Tribunal Constitucional,
quan és el mateix govern el que incompleix de forma sistemàtica moltes d’aquestes
Sentències.
Les societats canvien i les lleis s’han d’adaptar als nous temps, si les lleis no
canviessin, les dones no votarien i el sufragi universal seria impensable.
Convergència de l'Hospitalet creu en el mandat de les urnes i en la democràcia
emanada del poble català, per tant, em veig obligat a votar en contra d’aquesta
moció i insto a fer el mateix a la resta de regidors que creguin en el procés de la
democràcia.
I Sr. García, vostè deia que estem dividint a la societat, jo li diré una cosa, jo, tot i
que sóc espanyol, perquè així ho diu un DNI, mai m’he considerat espanyol, però
sempre he respectat a tothom, i dir-me que divideix és una gran mentida, perquè
des d’aquest punt de vista jo estic dividit des del dia que vaig néixer, és a dir, mai
m’he sentit espanyol i vostè s’hi sent, jo el respecto, si som dos i partim el 50%, què
representa? ¿que ara que nosaltres volem la independència ho partim i abans no
estava partida?
M’agradaria que el meu pare i el meu avi l’haguessin escoltat, perquè segurament
opinarien diferent, això que volem treure les armes, volem fer una sèrie de coses,
vull dir, m’agradaria que aquestes persones que avui lamentablement no poden
estar aquí, escoltessin les seves paraules, perquè ells sí que van ser dividits,
coaccionats i posats de cara a la paret per certes coses, i aquestes persones, el
meu pare i el meu avi, van votar la Constitució Espanyola, perquè creien que era la
millor eina en aquell moment, per poder tirar endavant aquest país.
Però aquesta eina s’ha acabat, després de 40 anys aquesta eina és obsoleta i el
que no pot ser és que aquest maltracte que ens paguen el espanyols respecte del
catalans, sigui sempre així, per tant, les urnes van posar uns vots i si no els hi
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agraden els resultats, jo ho entenc, però seguirem endavant amb aquest procés.
Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Jo faré la moció 31 i el Coque farà la moció 32. Jo no em repetiré amb arguments
que comparteixo totalment i que ha expressat la CUP i Convergència i Unió, sobre
la moció número 31, però sí que voldria manifestar diferents consideracions.
Primera, quan es parla del pacte signat contra el transfuguisme, que es fa signar a
l’any 2006, és una declaració d’intencions, malauradament, ja ho vam denunciar en
aquell moment, i aquest motiu que quedés únicament en una declaració
d’intencions, és perquè les dues forces principals, tant el Partit Popular, com el
Partit dels Socialistes, es volien continuar beneficiant del transfuguisme i poder fer
governs locals molts en aquella època vinculats al que serien polítiques de
corrupció o “pelotazos” urbanístics. Veiem en aquesta direcció la reflexió que està
bé grans pactes, però aquests pactes els hem de fer vinculants, perquè no puguin
passar situacions com aquestes.
Referent a la incorporació del dos exregidors de Guanyem a l’equip de govern
socialista, nosaltres entenem que els votants que van votar a Guanyem se sentin
estafats, perquè crec que si hi ha una cosa que les persones que van votar a
Guanyem tenien molt clara, és que no volien formar part del govern socialista,
volien ser una alternativa d’esquerres, s’expressaven com una nova eina de la
política, i fins i tot a molts, en algun debat, ens havien acusat, a les forces polítiques
tradicionals, de casta i no de no coherència. I avui el que veiem és la incorporació
dels dos exregidors, que donen suport a un govern i que tiren tot per terra, totes les
seves propostes polítiques. Perquè jo em pregunto si a partir d’ara el senyors de ex
Guanyem, avui al govern socialista, mantindran el suport a la moció dels mitjans de
comunicació, que es va aprovar en aquest Ple. Jo ara pregunto si els senyors de ex
Guanyem, avui al govern socialista, mantindran la defensa de Cal Trabal i la seva
oposició al projecte. Jo crec que no ho mantindran.
Però jo sobretot el que lamento és l’actitud del govern socialista, és a dir, si alguna
cosa sap el govern socialista és que la gent que va votar Guanyem, i molta gent va
votar Guanyem pensant-se, com deia el Christian, es pensaven que estaven votant,
doncs a la Colau o la gent de Podemos, perquè això les persones que estàvem a
les escoles ho vam visualitzar, tot i sabent això, jo crec que el govern socialista aquí
ha errat i crec que els hi dificulta, al Partit dels Socialistes, en aquesta nova etapa,
no tenir les majories consolidades que ha tingut durant els últims anys, els hi costa
dialogar, els hi costa acceptar que hi hagin temes de ciutat que l’oposició els
plantegi sobre la taula i els hi costa acceptar que no pot aplicar la política del
“rodillo”, com ha fet durant els últims 30 anys. Llavors, el que no haguéssim pensat
mai, des del nostre grup, és que vostès volguessin començar a canviar l’aritmètica
d’aquestes eleccions, incorporant a dos regidors que van ser votats per gent que no
volia que la Núria Marín fos Alcaldessa i que l’únic que volien era construir una
alternativa a nivell d’aquesta ciutat. Gràcies.
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SR. GARCIA I MUÑOZ (ERC)
Bien, respecto a la moción 32, lo que tenemos delante es un proceso de transición
democrática hacia la república catalana, por mucho que los nacionalistas españoles
repitan y mientan que el independentismo es una minoría, 48 es más que 39, aquí y
en mi pueblo, la voluntad mayoritaria de los catalanes es clara y así se expresó en
las urnas el pasado 27 de septiembre. El Parlament de Cataluña cuenta con una
mayoría absoluta de diputados independentistas y estos 72 diputados dan la
oportunidad de iniciar un proceso constituyente para construir un nuevo país.
Las alternativas son o nueva republica catalana o un reino de España que es
irreformable y la Constitución que se pueda reformar, bueno, es una tomadura de
pelo, porque todos sabemos cómo es el mecanismo y qué tipo de equilibrio de
fuerzas existe actualmente y en el futuro. Que nadie se engañe y que no engañen a
nadie, el único cambio posible en España será en Cataluña y se llama república. La
independencia, la construcción de esta república, es la única opción viable, el
Estado Español no ofrece ninguna otra, ni PSOE, ni Ciudadanos, ofrecen una
alternativa creíble al PP, son lo mismo, no hay cambio posible, y el 20 de diciembre
lo comprobaremos.
Lamentablemente, muchos que nos sentimos españoles y catalanes y que creemos
en la fraternidad de los pueblos ibéricos, en el federalismo como respuesta a una
realidad plurinacional, nos hemos dado cuenta de que eso no es ni será posible en
España, porque no se acepta ni la propia riqueza, ni la diversidad. Tenemos delante
un Estado que va en contra de sus ciudadanos, que recorta derechos y recorta
bienestar, que hace políticas en contra de la gente. Lo vemos cada día con las
decisiones de ese Tribunal Constitucional que trabaja incansablemente para tumbar
cualquier iniciativa que se promueva desde Cataluña para mejorar el bienestar de
los ciudadanos, la pobreza energética es sólo un ejemplo.
El gobierno del Estado utiliza el Constitucional para recortar derechos y libertades,
para erosionar la democracia, es un órgano totalmente politizado en el que hasta su
presidente tiene carnet del PP, y toma decisiones arbitrarias. A modo de ejemplo,
intentó frenar la consulta del pasado 9 de noviembre, una consulta que estaba
plenamente avalada por la propia jurisprudencia del Constitucional de 2010. El
Tribunal Constitucional está totalmente deslegitimado, ya desde la Sentencia contra
el Estatuto de 2010, que revisaba y limitaba la voluntad popular expresada en
referéndum.
La independencia, por tanto, no es el objetivo ni el punto de llegada, al contrario, es
el punto de partida, el instrumento que nos dará la oportunidad de cambiar las
cosas, de transformar la sociedad y construir un nuevo país más justo y más libre
para todos. Necesitamos las herramientas de un Estado para poder construir un
país mejor y más justo, y para eso la independencia es necesaria. La suspensión
de la declaración de inicio del proceso de creación del estado independiente en
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forma de república, es un suspenso a la democracia. Cataluña como pueblo tiene
derecho a decidir y a determinar su propio futuro.
Esta declaración blinda derechos fundamentales en temas de vivienda, de salud, de
pobreza energética o de educación, la independencia es necesaria para hacer
posible la justicia social, pero la independencia como tal no es suficiente, somos
independentistas para construir un país mejor, por eso queremos construir ahora
una república catalana. La declaración proclama la obertura de un proceso
constituyente ciudadano y establece que la soberanía del Parlament de Cataluña
está por encima de las decisiones de instituciones del Estado Español, incluido el
Tribunal Constitucional.
No hay desobediencia, hay obediencia a la voluntad de los catalanes, que se
expresaron en las urnas el pasado 27 de septiembre. No hay ruptura, hay
construcción de un país para todos, que construiremos entre todos en el proceso
constituyente que está por empezar. No hay desafío, hay una voluntad democrática
y pacífica, y una falta reiterada de diálogo por la otra parte, hay amenazas y
castigos por reclamar algo tan básico como poder votar y decidir.
La Constitución es papel mojado, la mayoría no la hemos votado y ha perdido toda
legitimidad, no se respeta la Constitución cuando se vulneran numerosos artículos,
como la separación de poderes, el derecho al trabajo o a una vivienda digna o la
igualdad de todos los españoles. Tenemos un Estatuto cepillado y recortado,
mientras artículos que en Cataluña son inconstitucionales, son plenamente
constitucionales en otras comunidades, como en Andalucía o País Valenciano.
La declaración cumple el compromiso y el mandato de la ciudadanía expresado en
las urnas el pasado 27 de septiembre, los independentistas somos demócratas,
siempre hemos respetado el resultado de los votos, ahora pedimos que los que
quieren seguir como estamos respeten también el resultado de los votos, y los que
argumentan que habrá violencia, tendrán que justificarse ellos porque la provocaran
ellos. Y yo espero que usted no pase a la violencia y se quede sólo en las
amenazas, que es a lo que está acostumbrado. Muchas gracias.

Essent les 20.24 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bueno, en primer lugar, desde el Partido Popular nos gustaría demostrar nuestro
más absoluto rechazo al pacto alcanzado entre el Partido Socialista y los dos
concejales, exconcejales de Guanyem. Creemos que es un pacto a la desesperada,
por ambas partes, y que únicamente busca el beneficio económico para unos, y el
beneficio partidista de mantener la poltrona y el poder para los otros. Creemos que
en ningún caso se pretende mejorar la ciudad, sino mejorar las posiciones de
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quienes firman el pacto. Nos parece una traición a los votantes que optaron por
votar a ambas fuerzas políticas, puesto que yo dudo que ningún votante del Partido
Socialista se sienta cómodo con este pacto con los de Guanyem, ellos que se dicen
populistas, estos partidos populistas, y tampoco entiendo que los votantes de
Guanyem, alguien pueda entender que ustedes dan apoyo al Partido Socialista,
cuando ustedes lo que vendían durante la campaña electoral es que lo que querían
era desmantelar los 30 años de gobierno socialista y el cortijo socialista, entonces,
no solamente no van a desmantelar el cortijo, sino que van a hacer la valla más
alta, así que…
Lo que también podemos interpretar es que dentro de su coherencia ahora mismo y
sus pocos principios que están demostrando, es que dentro del Partido Socialista o
del gobierno socialista, que vayan a mantener sus pocos principios y rendirse, pues
a lo que se podría decir un “mercenazgo” político, ser meramente mercenarios de la
política. Nos parece deleznable que aquellos que hablaban, los dos exconcejales
de Guanyem, que se han dedicado a dar lecciones a los que formábamos parte en
las instituciones de los partidos tradicionales, hablándonos con la boca muy grande
sobre la ética política, la regeneración política, acusándonos de casta, de vieja
política, y de estar en política por dinero y no por principios. Y fíjate tu por donde
que estos dos, pues no han tardado ni cinco meses en poner precio a sus apoyos, y
sin importarles traicionar ni a los votantes, ni poner un precio al menos un poquito
más alto al precio a la hora de venderse.
Nos parece increíble que además este pacto presuntamente de tal envergadura,
pues la máxima responsable del Partido Socialista y Alcaldesa de la ciudad, pues
no haya dado la cara, de hecho ahora mismo está el debate y aquí no está. Y claro,
se halla limitado a hacer un mero comunicado con dos personas por parte del PSC
y los dos sujetos protagonistas, mientras que la Alcaldesa, en un momento tan
importante, estaba de mitin en Madrid, apoyando a Pedro Sánchez. Nosotros,
desde el Partido Popular, entendíamos que como mínimo la oposición, por el
respeto que nos merecemos y a los votantes que representamos, nos merecíamos
al menos tener una Junta de Portavoces o una reunión con todos los partidos
políticos, para que la propia Alcaldesa nos explicara de primera mano cuáles son
esos acuerdos, esos presuntos acuerdos que van a ser tan beneficiosos para la
ciudad.
Entendemos, como he dicho antes, que el beneficio es simplemente mantenerse en
la poltrona del no estar acostumbrados a vivir en una situación de diálogo, en el que
las mayorías simples, muchas veces hemos hablado aquí, las mayorías absolutas
son malas, porque falta el diálogo, pero es que, claro, el Partido Socialista lleva
cinco meses y parece incapaz de poder negociar o de querer negociar y mantener
un gobierno en minoría haciendo alarde, pues eso, del presunto diálogo, la
transparencia, y todo lo que conlleva, pues la nueva política.
Nosotros, evidentemente, como no puede ser de otra manera, vamos a dar apoyo,
Christian, representante de la CUP-PA, ha explicado, no lo puede decir más alto, o
sea, lo puede decir más alto, pero no más claro, la trayectoria de las dos personas
que ahora mismo son objeto de la moción. Nosotros entendemos que la moción es
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del todo acertada, no solamente por el momento, sino por lo que dice, nosotros
firmamos junto con el Partido Socialista y el resto de fuerzas políticas en el
Congreso, un pacto contra el transfuguismo, y el propio partido socialista cuando
les ha pasado que algún concejal se les ha ido a otro grupo municipal, pues han
criticado y han calificado de traidor a aquella persona que había dejado el Partido
Socialista para irse a otra fuerza política.
Entonces, nosotros entendemos que los pactos están para cumplirse, nosotros no
entendemos como por parte del Partido Socialista, un partido con larga trayectoria,
pues ni siquiera, ya no digo en Ferraz, pero a lo mejor en Nicaragua, que a lo mejor
tienen un poco de sentido común y pueden decir, oiga, es que ustedes van a hacer
un pacto antinatura y con dos tránsfugas, pero parece que cada uno va a la suya y
aquí lo único que cuenta es seguir controlando el cortijo. Nosotros, como no puede
ser de otra manera votaremos a favor, porque entendemos que además el Partido
Socialista en este momento se está dejando llevar por no saber gobernar en
solitario, aliándose con el primero que pasa, con el primero que se pone a tiro y
llevándole a romper sus propios principios, como los pactos firmados. Gracias.
Respecto a la moción 32 sobre la declaración del Parlament, nosotros también
votaremos a favor, el Partido Popular presenta también en este Pleno una moción
que va en el mismo sentido, nosotros entendemos que la declaración del 9 de
noviembre, en el Pleno del Parlament, pues la declaración llamada de desconexión
es un intento, una vez más, de dividir a la sociedad catalana, concentrando los
esfuerzos en restar en lugar de sumar los esfuerzos para conseguir mejorar la
calidad de vida de nuestros ciudadanos en Cataluña. Los separatistas perdieron el
famoso plebiscito, pero ahora parece que todo vale para conseguir unos fines que
se han propuesto, no tienen ni siquiera la suficiente mayoría para cambiar el
Estatut, pero nos quieren llevar a un proceso de independencia que no está
avalado. Entendemos que esta declaración es un acto de tiranía, porque no está
sujeto a ningún sistema jurídico, más allá de la arbitrariedad del poder político
independentista.
En este sentido, nosotros votaremos a favor, como no puede ser de otra manera y
presentamos una moción relativa a lo mismo. Gracias.

Essent les 20.34 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nosotros sobre la moción 31, sobre el transfuguismo, evidentemente vamos a votar
a favor, porque es responsabilidad de los partidos y de las personas que hemos
sido escogidas por nuestros vecinos y vecinas, para representarles en las
instituciones, dar ejemplo. Existe un gran descrédito de la función política, que es
cuestionada constantemente por informaciones de corrupción y de falta de ética. En
el 2006, varios partidos firmaron un código de conducta política, entre ellos el
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Partido Socialista, sin embargo comprobamos que aquellos acuerdos no se
cumplen, ya que dos personas expulsadas del partido por el cual se presentaron a
las elecciones, han sido acogidos por el Partido Socialista de Hospitalet para formar
gobierno. No se trata de acuerdos programáticos entre dos grupos municipales,
para un proyecto de ciudad, se trata de una compra de voluntades en toda regla.
La estética en filosofía es la materialización física de unos valores, las formas en
política también son importantes, brillan por su ausencia en este caso los valores, la
ética y la estética. Quien entra en terreno de la cosa pública tiene hoy la misión de
devolver a la política la dignidad, la altura de miras y la capacidad de servicio que
les han robado quienes, sin ética y sin estética, han hecho del cargo un camino de
prebendas. Es una cita de una página que se llama “novabella” en internet.
Lamentamos profundamente todo lo que ha sucedido en estos últimos días,
precisamente porque lo que mal empieza, mal acaba normalmente, una candidatura
fraudulenta que se presentó de manera fraudulenta, ha terminado por defraudar
todavía más a las personas que confiaron en ellos. Lamentamos profundamente
que esto se produzca, porque no beneficia en absoluto a esta ciudad, todo lo
contrario, crea descrédito y proporciona un gran desasosiego entre la ciudadanía.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 32, Canviem l'Hospitalet votarem en contra, Canviem l'Hospitalet
estem a favor del dret d’autodeterminació, així ho va decidir una assemblea, una
assemblea de companys i companyes, estem a favor del dret d’autodeterminació i
d’una proposta de concòrdia i alhora de col·laboració dels pobles d’Espanya, dintre
d’un marc federal o confederal, des de la sobirania del poble de Catalunya. Aquest
plantejament polític no té encaix en l’actual Constitució i Estatut, tot i que hi hagi
majories socials i/o parlamentàries a Catalunya que demanen canvis en
l’autogovern, el finançament i el reconeixement de Catalunya com a subjecte polític.
L’Estat, davant el moviment sobiranista, es tapa les orelles i no vol, pot, sap,
afrontar un debat polític de fons, que afecta també a l’actualització i als canvis dels
consensos de la transició.
Aquest debat però, impulsat de manera transversal per la societat catalana, des de
fa anys, podem posar la data al juny de 2010, es recargola i supura contradiccions,
creiem també que el debat s’està utilitzant per les elits, tant a Catalunya, com a
Espanya, per perpetuar-se al poder. No som dels que defugen dels debats, per
complicats i contradictoris que siguin, per utilitzar les lleis per llençar-les al cap o
imposar models que no donen solucions concretes, ens semblen contraproduents i
ineficaces. Creiem i treballem per una solució dialogada, per una consulta i un
debat ciutadà, intel·lectual, honest, i proposant un model de cooperació fratern que
per nosaltres ho cristal·litzem en el concepte d’una república federal de lliure
adhesió.
Creiem també que la força o l’ímpetu per aplicar tots aquells articles de la
Constitució que tenen a veure amb la retallada de l’autogovern o intervenció sobre
les institucions catalanes, no s’aplica a l’hora de garantir els drets humans, els drets
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fonamentals de les persones, aquelles que dicta el sentit comú, com és l’accés a
una educació pública de qualitat, a una sanitat pública i universal, o l’accés a un
habitatge digne i un treball digne. Perdó, m’he equivocat, sí que ha hagut una
voluntat de modificar la Constitució, però en aquest cas per perjudicar als ciutadans
i ciutadanes, a la classe treballadora i a la majoria social, va ser un dolorós 23
d’agost del 2011, on el Sr. Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy, del PSOE i del PP,
van acordar que “los bancos y las deudas lo primero” i van trencar, vostès, el
consens de la transició.
I realment cal, creiem que cal un nou pacte social on es fomenti un nou país que
reconegui la plurinacionalitat, un nou pacte social més just i solidari. Sobren
diatribes i carrerons sense sortida, calen amplis consensos per a la consulta i per a
la reforma de la Constitució, per donar solucions a una demanda de la ciutadania.
Gràcies.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Ens posicionarem a la moció 31 i 32. La moció 31, nosaltres votarem favorablement
en el primer acord i votarem en contra de la resta, per què, ara explicarem el nostre
sentit del vot. Nosaltres ho fem així, perquè evidentment estem d’acord amb aquell
acord que es va signar en el seu moment en el 2006 i pensem que en aquests
moments, aquí a la ciutat, no ens trobem en aquest cas. Penseu, pensem, que
aquest acord es va dissenyar i tots sabem en quin moment i arrel de què es va fer
allò, per evitar un transfuguisme que impedís les mocions de censura o els canvis
de govern que en aquell moment sí que es van produir a la comunitat de Madrid. En
aquest cas, aquí a la ciutat, no es dóna ni un cas, ni un altre, fins ara teníem un
govern amb una majoria no absoluta, no més del 50%, i avui estem exactament en
les mateixes condicions, per tant, no creiem que es donin aquests supòsits.
A més a més, i evidentment jo no entraré a la vida interna de les organitzacions
polítiques, de les altres organitzacions polítiques, però sí que crec que val la pena
fer un esment a la situació en què estem en aquest moment, estem en un procés
judicial obert, estem en un procediment judicial que els dos regidors avui,
diguéssim, han donat per finalitzat el grup Guanyem, han sortit d’aquest grup
senzillament perquè no van apel·lar una decisió de no suspendre les mesures
cautelars. Si haguessin apel·lat i, per tant, el grup Guanyem avui encara estaria
vigent, estaríem parlant d’això? Estaríem parlant d’això avui o no? O algú creu que
és que des del PSC no hi ha dret, no tenim dret a arribar a acords amb d’altres
grups municipals. Per tant, com entenem que aquest és un procés judicial obert,
entenem que l’acord és perfectament legítim i per això l’hem fet.
Evidentment, també dir que nosaltres, malgrat alguna de les coses que he sentit,
que he de reconèixer que m’han sorprès, nosaltres continuem amb la mateixa
voluntat que hem tingut des del primer dia, continuarem parlant amb tots els grups,
com a mínim amb tots els grups que vulguin parlar amb nosaltres, intentarem
arribar al màxim d’acords, amb el màxim de grups, continuem oberts, com hem
estat des del primer dia, a arribar a acords puntuals, per projectes, per dictàmens,
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per elements, o arribar a acords estables de més llarga durada, pel que resta del
mandat. Nosaltres continuarem oberts a aquesta situació i el que esperem és
poder, com a mínim, poder mantenir el to de diàleg amb el conjunt de grups que així
ho desitgin.
Respecte de la moció 32, la moció 32, la Sra. Sonia Esplugas quan començava feia
esment, després tenim una altra moció del Partit Popular, jo crec que va una mica
en la mateixa direcció, jo resumiria les dues mocions dient, són dos mocions que el
que demanen és que l’ajuntament compleixi la legalitat. Dir-los, suposo que no per
sorpresa de ningú, que l’ajuntament, com a mínim des que jo tinc us de raó,
compleix la legalitat, per tant, no pateixin, continuarem complint la legalitat. Per tant,
evidentment, votarem a favor d’aquesta moció i ja anuncio i de la 36, farem la
intervenció en aquesta i ja està.
Perquè també el que volem en aquest moment és explicar quina és la nostra
posició respecte de la resolució del Parlament de Catalunya. Nosaltres entenem
que situar a les institucions catalanes fora de la legalitat, ens perjudicarà greument
a tots. Les eleccions del 27 de setembre les va guanyar Junts pel Sí, amb 62
diputats, l’altra candidatura que defensava la independència que era la CUP, va
obtenir 10 diputats, per tant, hi ha una majoria independentista suficient per
governar. Alguns van voler donar a aquestes eleccions un caràcter plebiscitari, que
els demés negàvem, i el sí a la independència, segons el seu criteri, va aplegar el
47,8% dels vots. El plebiscit no s’ha guanyat, aquesta afirmació no és meva, això
ho va dir un representant de la CUP el dia 28 de setembre.
La presentació de la resolució aprovada pel Parlament és d’una part superats la
Constitució i l’Estatut, oblidant la reforma constitucional obliga a d’altres
procediments i majories que no són la simple aprovació d’una proposta de resolució
del Parlament de Catalunya i que canviar l’Estatut requereix el suport de dos terços
del Parlament. Per cert, els hi recordo que tots els regidors i regidores, presents
avui aquí, en el mes de juny, sense excepció i amb fórmules més o menys originals,
vam jurar o prometre lleialtat a la Constitució i a l’Estatut, i la Constitució que tant
diem que hi ha un 40% de la població a Espanya que no la va votar i que, per tant,
l’hem de canviar, només a tall d’exemple dir-li que jo no conec a ningú viu que
hagués aprovat la Constitució dels Estats Units.
La resolució parla d’iniciar negociacions després d’haver deixat clar que no es
reconeixen les institucions de l’Estat ¿a quina porta trucaran per negociar, esperant
que algú respongui, després d’haver negat tota legitimitat a les institucions
espanyoles i a les seves decisions? ¿cóm ho explicaran a la Comissió Europea i a
la resta de països que reconeixen la legitimitat i la legalitat de la democràcia
espanyola? ¿Potser no ha estat prou clar el Secretari General de l’ONU, quan
acaba de dir que Catalunya no entra en el cas dels territoris als qual se’ls hi
reconeix el dret d’autodeterminació? Mentre la pluralitat política és positiva, la
divisió dels catalans pel que fa als objectius del país, afebleix Catalunya, la història
ens ha demostrat que situar a les institucions catalanes fora de la Llei, ens porta a
una derrota segura, situar-se fora de la Llei és del tot temerari i tindrà
conseqüències i costos imprevisibles.
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Els impulsors d’aquesta resolució ¿han pensat els costos i les conseqüències de
situar a les institucions catalanes fora de la Llei?¿han tingut en compte que alguns
d’aquests costos i d’aquestes conseqüències no només recauran sobre ells, sinó
que poden recaure sobre el conjunt de la ciutadania? Si el Parlament desobeeix el
marc legal, en el que es fonamenta la seva existència ¿cóm podrà exigir el respecte
a la pròpia institució i a les seves decisions a partir d’ara? ¿què passarà si uns
ciutadans de Catalunya decideixen fer cas d’unes lleis i d’altres no? ¿qui dirà a
partir d’ara quines lleis seran desobeïdes i quines no? ¿qui es farà càrrec dels
problemes de funcionaris i ciutadania en general i hauran d’enfrontar en funció de
quines lleis observin i quines no?
Diuen que volen desconnectar d’Espanya, en comptes de dir que estan fent una
declaració unilateral d’independència, però d’entrada el que ens demanen és que
desconnectem de l’Estat de dret i el nostre grup no vol ni desconnectar d’Espanya,
ni desconnectar de l’Estat de dret. Pensem que el que fan és desconnectar de la
majoria ciutadana, desconnectar de la legalitat democràtica i desconnectar de la
realitat. Dit això, en la nostra opinió, el Tribunal Constitucional va cometre un
gravíssim error amb la Sentència sobre l’Estatut, de la mateixa manera que diem
això, també diem que cal acatar les resolucions del Tribunal Constitucional, encara
que no les compartim.
Només hi ha solució a través del diàleg, la negociació i el pacte, i aquesta resolució
ho fa encara més difícil. Som conscients de la dificultat del problema de l’encaix de
Catalunya i la resta d’Espanya, som conscients del malestar de l’ampli sector social
sobre l’actual estat de les coses, podem compartir molts elements d’aquest
malestar, però com els hi deia, només serem capaços de resoldre a través del
diàleg i del respecte a la legalitat. En aquest esforç ens podrà trobar sempre als
socialistes de Catalunya, però per la via de l’enfrontament, la provocació i la
il·legalitat, no.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, vamos a ver, lo primero, Sr. Monrós, y con todo el respeto, porque es
verdad y es cierto que durante el tiempo que le voy conociendo, pues sinceramente
ha habido cierto “feeling”, espero que no me lo retire, como le ha dicho por ahí a
alguno, espero que no me lo retire, y es cierto que podemos entendernos. Eso
demuestra que posiciones tan dispares en política pueden ser capaces de llegar a
entenderse, fruto del consenso, del trabajo, de la buena fe y sobre todo cuando hay
voluntad de entenderse, por lo tanto, yo no abandono esa esperanza. Pero en
cualquier caso, sí quiero decir una cosa, Sr. Monrós, usted confunde gobierno con
Estado, una cosa es el gobierno, que puede ser de un color hoy, otro día de otro, y
otra cosa es el Estado, sí se confunde. Lo suelen confundir bastante las personas

…/…

151

que hacen propuestas como las que se hicieron el otro día en la cámara
parlamentaria.
Mire, usted decía que sus padres, que nacieron catalanes y que no se sentían
españoles tampoco, pero usted ha dicho que nació catalán, que habíamos hablado
de división, bueno, pues usted, perdón, igual le he entendido mal, usted o tú si me
lo permites, pero a ti no te separó, tú fuiste, es una opción tuya propia, pero no
hubo un enfrentamiento para que tú decidieras entre una cosa y otra, tu libremente
decidiste y dijiste, oye, pues yo en mi DNI no me gustaría que pusiera español,
perfecto, pues absolutamente legítimo, nada que decir. Pero en cualquier caso no
proviene de un enfrentamiento.
Miren, cuando ustedes hacen…, si es que no puede ser, porque como decía el
torero, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible, yo tengo mi forma
de hablar. Mire, una colonia, se lo están diciendo en la comunidad europea, se lo
está diciendo personalidades de la política que yo creo que tienen crédito, no se
trata de… España no tiene colonias, las tuvo en sus tiempos, ya las perdió gracias
a Dios, y a partir de aquí, ahora es lo que es, una nación que la compone distintas
pluralidades, como son distintas culturas y tal, y formamos la nación española.
Ustedes no son una colonia, no son los Altos del Golán, que se los han anexionado
en una batalla de una noche, allí los israelitas o quien fuere, son algo que ha
pertenecido durante siglos a lo que es la nación española, y como tal, tienen todo el
derecho del mundo a reivindicar una parte de los catalanes, que quieren ser
independientes.
Pero miren, es que tienen ustedes las herramientas justas para hacerlo desde la
legalidad, es que la Constitución Española les permite, incluso sin salirse de ella,
sin llamar a la desobediencia y todas esas historias que ustedes se han montado, y
sin llamar a la algarabía, porque digan lo que digan, lo tienen previsto y está escrito
por ustedes en sus hojas de ruta, no les quepa duda, todos las hemos leído y se
publican. Miren, el artículo 166 y 168 de la Constitución Española les permite a
ustedes reformarla, incluso cambiarla, pero sabe usted qué pasa, que en
democracia se trata de convencer no de exigir, no de decir, oye, a la calle,
desobediencia, no, no. Y nosotros a lo que apelamos es a eso, a que dentro de la
democracia, del marco jurídico que nos hemos dado todos los españoles, y ya le
digo y se lo repito otra vez, los catalanes fueron los que más la votaron.
Pero mire, saben que pasa, que mientras que ustedes han tenido en España mucha
fuerza, mientras que Pujol ha estado pasteleando con los distintos gobiernos de
esta nación, mientras que ha estado, usted cree que ha habido ni una Ley que en
este país se haya aprobado sin pasar por el tamiz de Convergència, cuando Pujol
ha gobernado este país más que el PSOE y el Partido Popular, porque los tenía con
la llave y decía, si no apruebas esto, o sea, si no vas por aquí no te lo apruebo, esto
ha sido durante muchos años. Pero claro, llega un momento en que hay mayoría
absoluta y es cierto que el gobierno de Rajoy no sabe interpretar según qué cosas,
comete errores de calado, es cierto que el Tribunal Constitucional quizás tenía
alguna sensibilidad más. Pero no es menos cierto que se remitiría a las leyes y
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dictaba sentencias que están dentro de la Ley y eso es lo que nosotros queremos
que se respete.
Pero miren, cuando pierden ustedes la influencia en España, en el Parlamento
español, entonces empiezan a inventarse historias, porque durante todo ese
tiempo, esos líderes que a ustedes les han metido en la cabeza que España les
roba, que España no los quiere, han ido haciendo su paquetito y han ido sacando
vía a la frontera y tal, y entonces no había problemas, aquí quien robaba a
Catalunya eran los propios que a ustedes les han metido esa idea en la cabeza,
que no tienen ustedes la culpa, evidentemente, y que durante 35 años ya, llevan
diciendo a muchos chicos que España les roba, cuando no es cierto, los que
robaban eran los que estaban aquí, y se ha demostrado.
A partir de aquí, yo no quiero hacer ya un debate de enfrentamiento, lo que yo creo
es que tenemos un futuro por delante precioso, para empezar a entendernos, un
futuro donde yo espero que el gobierno de España cambie y empiece a entender
que Cataluña se merece un buen trato, como el resto de las comunidades
españolas, se lo merece, no solamente Catalunya. Yo creo que últimamente aquí
se está haciendo un debate sesgado, sin darle una oportunidad al diálogo y a
ustedes ya no les interesa el diálogo, porque han puesto la nave hacia Ítaca y no
ven más que como los burros cuando les ponen las orejeras, y perdónenme la
expresión, no quiero calificarlos de burros, miran para allá y no se dan cuenta que
hay izquierda, que hay derecha, que hay centro, que se puede girar muchas veces,
y para llegar a consensos políticos a veces hay que hacer muchos regates, como el
buen futbolista, para llegar a marcar tiene que hacerlo.
Por lo tanto, lo que quiero es que haya consenso, diálogo, intentar no dividir y a ver
si somos capaces de ponernos de acuerdo en temas que son buenos para
Cataluña y para España.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, en contra de la 31, a favor de la 32. Evidentemente, cuando alguien no te quiere
oír, tampoco tengo porqué responder a nada de lo que ha dicho. Sólo diré que en la
página web de Ganemos ponía cómo funcionan los Ganemos, los Ganemos han de
tener plena autonomía para decidir programa, lista electoral, representante electoral
y denominación exacta, cada Ganemos decide su propio funcionamiento, aunque
es imperativo que ha de ser democrático, con autonomía de la asamblea, sin que
ningún partido fuera del municipio pueda elegir la candidatura. Esto fue una cosa
que tenemos nosotros un conocido que fue el representante electoral, que nos dijo
esto es lo que hay, nos presentamos, hacemos el programa político, lo
organizamos, presentamos, y el día que salimos elegidos nos llama un señor que
yo no conocía absolutamente de nada y me empieza a pedir cosas, y en ese
preciso momento fue cuando comenzamos a cortar.
Evidentemente, cuando te ves en este tema no puedes desarrollar,
lamentablemente, no puedes desarrollar el proyecto tal y como estaba indicado,
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pero sí que cuando se habla de ciertas cosas, nosotros emitimos un comunicado el
15 de mayo, en campaña, comunicado oficial en la página web, en facebook, que
ponía, no somos Podemos, ni Ada Colau, por las cosas que pasen, no, no, porque
era evidente, es que nosotros, a ver, vivimos en este mundo y es evidente que
pasaba esto, la gente se quejó, emitimos un comunicado. Si la gente en lugar de
decir que es que estamos intentando engañar a otra gente, se limitan a publicar un
comunicado nuestro, pues a lo mejor el problema lo tenemos, lo que pasa es que
siempre es más divertido recrearse en lo negativo, siempre es más divertido,
porque el problema de esto no es que hayamos hecho una cosa u otra, el problema
de esto es que hemos pactado con el PSC, y seamos sinceros que ha sido así,
porque si nosotros hubiéramos pactado con cualquier otro partido, no hubiese
pasado absolutamente nada.
Ahora le voy a decir, cuando hablan, es que ¡uy! un partido que se presenta como
alternativa ha pactado con el PSC, Podemos con PSOE, Alcalá de Henares,
Oviedo, Cartagena, Sevilla, Cádiz, Alcalá de Guadaira, seguimos, Guanyem en
Rocafort con PSOE, con PSOE en Vila…

Essent les 20.57 hores, abandonen la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro i el Sr.
Rafael Jiménez Ariza, regidors no adscrits.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, no havia acabat la intervenció anterior, com anava dient, no voldríem acabar la
intervenció sobre la moció de Ciutadans, la primera, la del transfuguisme, sense fer
especial esment a l’actitud deplorable per nosaltres, d’un PSC que premia aquests
dos trànsfugues, sempre segons la definició del concepte de l’acord promogut i
subscrit pel propi PSOE al 2006, amb dos càrrecs de nova creació, amb 65.500
euros anuals de sou per cadascun d’ells. I no sabem si encara ens han de
sorprendre amb algun altre càrrec d'assessor que reculli al tercer membre en
discòrdia, que hores d'ara s’ha quedat sense lloc de feina. I tot plegat, perquè volen
tancar el Ple el més aviat possible, que no torni a passar el que va succeir al Ple
anterior amb l’acord polític de tots els grups de l’oposició. Perquè són incapaces de
gestionar la nova realitat d’un ajuntament plural i divers, on per primer cop en 36
anys han de governar en minoria.
Finalment, ens agradaria adreçar una pregunta directa al regidor que acaba de
marxar, no adscrit i trànsfuga, Rafael Jiménez Ariza, li volíem preguntar que quina
relació té aquest regidor amb l’empresa THYSSENKRUPP Elevadores, SL., amb
contractes en vigor amb l’Ajuntament de L’Hospitalet, segons l’acord 25 de la Junta
de Govern Local ordinària del 7 d’octubre de 2014. Un contracte en vigor pel servei
de manteniment, seguiment i control remot de les instal·lacions del Parc d’Escales
mecàniques i ascensors exteriors de la ciutat, i perquè apareix el seu nom al BOE,
com a apoderat de la mateixa, des del passat 8 d’octubre 2015, simplement per
saber-ho. I si des del seu nou càrrec com a regidor adjunt a l’Àrea d’Espai Públic,
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Urbanisme i Sostenibilitat, potser lleument relacionada, haurà de prendre decisions
sobre els contractes que l’Ajuntament signi amb aquesta empresa, a partir d’ara.
En contra de l’altra moció, l’altre moció que no he pogut dir, en contra, clar.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, prenem nota de la seva pregunta i se li contestarà evidentment per escrit.
Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sr. García, vostè, no aquells dos d’allà, ha parlat d’Estat, govern, bona fe, voluntat,
opinions desencertades sobre el president Pujol, jo no el penso defensar, ha fet
coses, no, no, millor que no, no, puc fer-ho si vull, però sap què passa, no sé ni si
va anar a votar el Sr. Pujol, no ho sé, però sí que sé que 1.950.000 persones van
anar a votar opcions independentistes. Segons vostè, aquest resultat majoritari
dóna un resultat en la seva calculadora matemàtica de nacionalista espanyol, que
aquests som els que volem trencar, doncs jo vaig votar això i des que era jovenet
sempre hagués votat això, sempre he volgut trencar? Jo sempre li diré una cosa,
miri, hi ha gent que no ens ha volgut integrar, quan parlava precisament de bona fe,
de voluntat, quan parlava del meu pare i del meu avi, parlava precisament d’això,
que van acceptar una Constitució amb la bona fe i voluntat de ser integrats, no de
ser desintegrats com continuem ara.
Clar, a vostè això no li agrada sentir-ho, i precisament nosaltres no volem cap tipus
de bel·licisme, per això posem les urnes i per això haguéssim volgut la valentia d’un
president que hagués posat les urnes com van fer a Escòcia, tenir la valentia de
sortir, guanyar, i si guanyes, guanyes, ara, no tinc la valentia de fer-ho, no guanyo,
no sé si perdo i quan intentem fer altres mecanismes, els pocs que podem fer,
sempre l’argument és, no heu guanyat, no és legal, és il·legal, no heu guanyat el
tant per cent, el no sé què, una mica de valentia, haver fet el referèndum com a
Escòcia, guanya’l i callem. Però no, no tenen valentia, perquè no els hi agrada
sentir l’opinió diferent, jo no tinc res contra els que són espanyols, m’és igual del
país que siguin, el Sr. Coque García ha dit que és espanyol i català, i no hi ha cap
problema, on està el problema?

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Esto va de Garcías hoy. Me hace mucha gracia que me saque a Pujol, que es el
máximo representante del autonomismo, que siempre ha estado en contra de la
independencia y que a mí no me representa para nada.
Verá, yo insisto, 48 es más que 39, y si no les gusta haber promovido una consulta
o un referéndum cuando tocaba. El resultado del 27 de septiembre es muy claro,
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las mayorías en Cataluña son muy claras, nosotros estamos hartos de haber estado
reclamando diálogo al Estado y que el Estado se cerrase en banda, precisamente
por actitudes como las de su partido, que lo que pretenden es centralizar y atacar
todo lo que hemos conseguido durante estos años de autonomía, empezando por la
inmersión lingüística que es un modelo de éxito en los colegios, a cualquier tipo de
medida que se toma desde el Parlament, pobreza energética, recaudación de
nuevos impuestos, todo esto viene tumbado por el Tribunal Constitucional.
Si a ustedes no les gusta, ya les digo, nosotros llevamos mucho tiempo reclamando
que desde el Estado se organice una consulta, ahora no lloren, ahora no lloren, el
27 pudimos votar y el resultado es claro, nosotros nos hemos puesto en marcha,
nosotros contamos con todos, se abre un proceso constituyente para construir una
república. Decía el Sr. Belver, sobre las declaraciones del Secretario General de la
ONU, cuando estuvo en Andorra lo que manifestó fue respeto por los procesos de
autodeterminación, preguntado concretamente por el caso de Cataluña, lo que
pedía era diálogo y resolverlo de manera pacífica, que es lo que se está haciendo
desde Cataluña.
Desde Cataluña se está reclamando continuamente diálogo y se está haciendo por
métodos pacíficos, aunque el Sr. García apele a respuestas violentas y a algo que
viniendo de él, que es una persona que suele amenazar y que tiene un carácter
violento, le doy toda la credibilidad del mundo, pero yo creo que en Cataluña quien
tendrá que responder de los actos violentos son la gente que quiera responder con
actos violentos, los demás vamos a estar por el diálogo y los métodos pacíficos.
Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
No, a ver, Sr. García...

SRA. ALCALDESSA
No, no, un momento, un momento, no tiene la palabra...

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
¿Cómo que no?

SRA. ALCALDESSA
Que no, no la tiene, no, hay un orden Sr. García, a ver, ya sé que se le hace largo,
pero tiene que esperar. Sra. González.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver, el Sr. Jiménez puede enseñar todos los comunicados que quiera, pero en la
calle ellos estaban haciendo campaña diciendo que eran los de la Ada Colau y los
de Podemos, y demás ya venían expulsados de Podemos, o sea que, por lo tanto,
en pocos meses la trayectoria política de estos dos señores, del señor y la señora,
deja muchísimo que desear, por lo tanto, que no enseñe tantos documentos,
porque la realidad es muy diferente. Si hubieran llegado de manera honesta a la
política, no se hubieran presentado usurpando un nombre y usurpando todo un
proyecto que no les pertenecía, porque se había trabajado en comunidad con otros
colectivos. Nosotros no nos presentamos como Ganemos, como Guanyem, por
respeto precisamente a esos colectivos con los que habíamos trabajado esos
conceptos, por lo tanto, que no venga de digno, porque de dignidad tiene muy
poquita, por no decir nada.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí, molt ràpid, el Sr. Christian Giménez plantejava el tema de l’apoderat de
THYSSEN, no tenen res a veure, es diuen exactament igual, punt, no tenen res a
veure, o sigui, si haguessin fet un esforç una mica més de buscar-ho..., no sé, de
moment contesto jo que sóc el que té el torn de paraula.
Llavors, dit això, a mi, escolti, el que vostès o pensin o refereixin respecte dels
regidors no adscrits, jo no tinc res a dir, ells són prou grandets i ja diran el que hagin
de dir, jo a vostè li deia, perquè parlava de l’acció municipal i vinculava una cosa
amb l’altra i no té res a veure.
De totes maneres, sí que els hi dic en general una cosa, m’hagués agradat que tot
aquest atac de dignitat, tots aquests escrúpols, tota aquesta prevenció i tota
aquesta informació que vostès tenien des de l’inici dels temps, l’haguessin fet servir
durant aquests sis mesos de mandat en els seus acords, no acords, amb unes
persones tan “deleznables” com vostès estan presentant aquí, perquè els hi recordo
que fa un mes, fa dos, fa tres, jo crec que tots els grups d’una manera o una altra
en algun moment han presentat mocions juntament amb ells, han arribat a acords
juntament amb ells, i pel que sembla és del pitjor que podem trobar a la ciutat.

Essent les 21.06 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Rafael Jiménez Ariza, regidor
no adscrit.
SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Vamos a ver, primero en relación a las manifestaciones del Tribunal Constitucional,
mire, sé perfectamente distinguir un pacto político, que no tiene transcendencia
jurídica, y una Ley. El Tribunal Constitucional cuando ha sacado, si no recuerdo
mal, dos sentencias, se referían al artículo 73.3 de la Ley de bases de régimen
local, primero se informan y luego hablan lo que hablan.
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Y luego, Fran Belver, quería contestarle una cosa, ha preguntado si hubieran
recurrido el auto, si estaríamos de lo mismo, estaríamos hablando de lo mismo,
porque si no recuerdo mal, aquí se tomó un acuerdo de provisionalmente
suspender el paso a no adscritos hasta que no hubiese una resolución. Ahí ha
habido una resolución, ellos sabrán por qué no han querido recurrir, pero a partir de
ese momento la situación jurídica es completamente diferente, y representan lo que
representan, es decir, nada, esa es nuestra posición y por eso hemos presentado lo
que hemos presentado. Nada más.

Essent les 21.08 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Cristina Santón Ramiro,
regidora no adscrita.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat el torn de Ciutadans, i passaríem al següent bloc.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 31 i 32; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 31.- D’ACCEPTACIÓ PER TOTS ELS GRUPS MUNICIPALS D’AQUEST
AJUNTAMENT, DEL COMPROMÍS ÉTIC DERIVAT DEL "ACUERDO SOBRE UN
CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO
EN LAS CORPORACIONES LOCALES".
ATENDIDO que en fecha 17 de junio de 2015, la Coordinadora del Partido Político
Ganemos, resolvió expulsar a los Concejales: D. Rafael Jiménez Ariza y Dña.
Cristina Santón Ramiro, que concurrieron a las elecciones municipales del 24 de
mayo de 2015, por la candidatura Guanyem l’Hospitalet (Ganemos). El
representante legal del partido político GANEMOS, junto a la comunicación de la
expulsión, solicitó al Ayuntamiento la modificación de la condición estatutaria de
dichos Concejales pasando, a partir de dicho momento, a asumir la condición de
Concejales no adscritos y la disolución del Grupo Político Municipal Guanyem.
ATENDIDO que los Concejales D. Rafael Jiménez Ariza y Dña. Cristina Santón
Ramiro, interpusieron recurso contencioso administrativo contra la resolución de
expulsión y solicitaron la adopción de la medida cautelar de suspensión de la
efectiva de la expulsión en tanto no se pronunciara sobre el fondo el Juzgado de
Primera Instancia núm. 4 de l’Hospitalet. El Ayuntamiento pleno acordó aplazar la
resolución de las medidas a adoptar como consecuencia de la referida expulsión,
en tanto el Juzgado competente resolviera la solicitud de medida cautelar.
VISTO el Auto núm. 576/2015, de 13 de octubre, en el que el Juzgado de Primera
Instancia núm. 4 de l’Hospitalet, en el que resuelve no haber lugar a las medidas
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cautelares solicitadas por la representación de los Concejales: D. Rafael Jiménez
Ariza y Dña. Cristina Santón Ramiro. En escrito de fecha 10 de noviembre de 2015,
los citados Concejales comunican al Ayuntamiento su voluntad de no recurrir el
citado Auto. La resolución adquiere firmeza el día 12 de noviembre de 2015.
VISTO el Dictamen de la Comisión Permanente de Presidencia, de fecha 11 de
noviembre de 2015, relativo a la toma de conocimiento por el Pleno de la disolución
del Grupo Municipal Guanyem l’Hospitalet y la declaración como no adscritos del
Concejal y Concejala que lo integran.
VISTA la información recogida, en fecha 12 de noviembre de 2015, en la web del
PSC de l’Hospitalet de Llobregat, en la que se hace público el Acuerdo suscrito
entre “los dos regidores que se presentaron a las elecciones como Guanyem L’H,
Rafa Jimenez y Cristina Santón” de un Pacto programático y de buen gobierno para
el mandato 2015-2019. Resulta eufemística la referencia a “los dos regidores que
se presentaron” por Guanyem L’H y que no se haga ninguna mención a su
expulsión y su nueva condición de Concejales no adscritos y las consecuencias
políticas y económicas que ello supone: pérdida de la portavocía del Grupo
municipal (imposibilidad de participar en la Junta de portavoces y pérdida de
asignación económica en régimen de dedicación exclusiva), No participación en las
Comisiones Municipales, pérdida de la Asesoría del Grupo municipal (dedicación
exclusiva), perdida de la representación en los diferentes órganos de participación
de la Ciudad (Consells de Districtes y otros), etc.
VISTOS los Decretos número. 8937/2015 y 8938/2015, ambos de 17 de noviembre
de 2015; por los que se nombra, con efectos de primero de diciembre de 2015, a
los Concejales D. Rafael Jiménez Ariza y Dña. Cristina Santón Ramiro; Concejales
Adjuntos con delegación de facultades de la Alcaldía-Presidencia, en relación con
las Áreas de Bienestar y Derechos Sociales y en el Área de Espacio Público,
Urbanismo y Sostenibilidad. Que estos nombramientos se realizan en régimen de
dedicación exclusiva y reportarán emolumentos a los Concejales no adscritos,
expulsados del partido Guanyem L’H (Ganemos), que ascenderán a la suma de
65.500 euros anuales a cada uno de ellos, con independencia del coste adicional
de Seguridad Social que supondrá para las arcas municipales. La condición de
Concejales no adscritos supone la indemnización por asistencia a Plenos de la
cantidad máxima anual de 19.500 euros cada uno de ellos. La decisión derivada de
los Decretos 8937/2015 y 8938/2015, supondrá un beneficio añadido particular para
los Concejales no adscritos, expulsados de Guanyem L’H (Ganemos), de 46.000
euros anuales cada uno de ellos (92.000 euros anuales en total; cantidad a la que
deberá adicionarse el coste de la cotización empresarial a la Seguridad Social).
ATENDIDO que de conformidad con el artículo 6 de la Constitución Española: “Los
partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y
manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la
participación política”. Los partidos políticos, en la actual Ley Orgánica Electoral,
presentan candidaturas y las persones que acceden a cargos públicos lo hacen
bajo unas determinadas siglas y en una lista cerrada (salvo para el Senado). El
elector cuando emite su voto está manifestando una opción partidista entre otras
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distintas y está mostrando una adhesión a una candidatura pluripersonal.
ATENDIDO que en nuestro sistema democrático, tanto la CE como nuestro Alto
Tribunal mediante reiterada jurisprudencia, ha venido a confirmar que es
predominante la democracia representativa sobre la democracia de partidos y que
la titularidad del escaño no es del partido sino del parlamentario. Haciendo
extensiva la interpretación a Diputados Autonómicos y Concejales. Que, de
conformidad con lo expresado en el anterior ATENDIDO, en tanto no se implante un
sistema de elección de listas abiertas en la que los ciudadanos eligen la persona y
no el partido que ha de representarlos; el respeto a la voluntad manifestada por los
ciudadanos mediante el voto a uno u otro partido, exige que lo éticamente correcto
y lógico es que al abandonar el partido (o ser expulsado) se renuncie, en el
supuesto de elecciones municipales, al acta de Concejal.
ATENDIDO que, en fecha 23 de mayo de 2006, los representantes de los partidos
políticos del PSOE, PP, IU, PNV, CIU y CC, firmaron el "ACUERDO SOBRE UN
CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO
EN LAS CORPORACIONES LOCALES" (en adelante ACUERDO); ratificando los
Acuerdos previos adoptados el 7 de julio de 1998 y el 26 de septiembre de 2000, y
manifestando su firme compromiso de continuar combatiendo el transfuguismo en
las entidades locales. Acuerdo que encabeza la frase: "Un compromiso por el
respeto a la voluntad de los ciudadanos y a la lealtad política en los gobiernos
locales". La firma del Acuerdo fue presidida, Jordi Sevilla (PSOE), a la sazón
ministro de Administraciones Públicas del Gobierno de España.
ATENDIDO que el entonces ministro de Administraciones Públicas manifestó que el
nuevo pacto sería: "un instrumento valioso para perseguir los comportamientos que
defraudan la confianza de los ciudadanos. Este acuerdo garantizará la voluntad de
los grupos políticos de cumplir escrupulosamente con la democracia y con sus
reglas".
VISTO el punto primero del ACUERDO, en el que se establece que “A los efectos
del presente Acuerdo, se entiende por tránsfugas a los representantes locales que,
traicionando a sus compañeros de lista y/o de grupo - manteniendo estos últimos su
lealtad con la formación política que los presentó en las correspondientes
elecciones locales-, o apartándose individualmente o en grupo del criterio fijado por
los órganos competentes de las formaciones políticas que los han presentado, o
habiendo sido expulsados de éstas, pactan con otras fuerzas para cambiar o
mantener la mayoría gobernante en una entidad local, o bien dificultan o hacen
imposible a dicha mayoría el gobierno de la entidad. Por lo que la expulsión de un
cargo electo de un partido, de conformidad con el concepto recogido en el
ACUERDO, los convierte en tránsfugas si pactan con otras fuerzas para mantener
la mayoría gobernante; Exactamente es lo que ha sucedido en el pacto entre el
partido de Gobierno de esta Corporación, el PSC de l’Hospitalet, y los dos
Concejales expulsados del partido Guanyem L’H (Ganemos) y en la actualidad
Concejales no adscritos.
ATENDIDO que el Pacto Segundo, párrafo segundo, establece que los partidos
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políticos firmantes: “Asimismo se comprometen a impedir la utilización de
tránsfugas para constituir, mantener activamente o cambiar las mayorías de
gobierno de las instituciones públicas, a no apoyar ninguna iniciativa que
provenga de los mismos, y a desincentivar el transfuguismo político a través de la
adopción de medidas disuasorias de carácter reglamentario y protocolario”.
VISTO el punto Tercero del ACUERDO, en el que se explicita: “Igualmente, los
Partidos Políticos se comprometen a no aceptar en sus equipos de Gobierno
municipal a miembros de la Corporación que se hayan convertido en
tránsfugas con respecto a sus grupos de procedencia, y rechazan la posibilidad
de que por parte del Alcalde se efectúe cualquier nombramiento político que
implique atribuciones de gobierno o delegación genérica o especial de las
mismas, con los consiguientes derechos políticos y económicos, en favor de
los tránsfugas.
ATENDIDO que el punto Cuarto del ACUERDO establece que: “Suscrito este
Acuerdo, los supuestos de incumplimiento o desobediencia por alguno de los
grupos locales integrantes de los partidos firmantes, habrán de ser explícitamente
rechazados. Para ello los partidos políticos firmantes asumen la obligación de,
mediante la aplicación de sus propios Estatutos, incoar los correspondientes
expedientes disciplinarios y expulsar de la organización al concejal tránsfuga, o
a aquéllos que violenten el citado compromiso instrumentalizando o
apoyándose, en su provecho, en los concejales tránsfugas.
Por todo lo anterior, El Grupo municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía
propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt PRIMERO amb 25 vots favorables dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 2 vots en contra dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents presents
en el moment de la votació i que literalment diu:
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PRIMERO: ACORDAR LA ACEPTACIÓN, por parte de todos los grupos
municipales de este Ayuntamiento, del compromiso ético derivado de la
aplicación del "ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN
RELACIÓN CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES
LOCALES", firmado, en fecha 23 de mayo de 2006, por los representantes de
los partidos políticos del PSOE, PP, IU, PNV, CIU Y CC; y que vela por el
respeto a la voluntad de los ciudadanos y a la lealtad política en los gobiernos
locales.
b) Ha estat aprovat el punt SEGUNDO amb 14 vots favorables dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea
Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO: INSTAR al Partit dels Socialistes de Catalunya, en aplicación del
"ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN
CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES LOCALES", firmado,
entre otros, por el Partido Socialista Obrero Español; a que exija al PSC de
l’Hospitalet que deje sin efecto el Pacto programático y de buen gobierno para
el mandato 2015-2019, suscrito con los dos regidores no adscritos, por
expulsión del Partido Guanyem L’H (Ganemos): D. Rafael Jiménez Ariza y Dña.
Cristina Santón Ramiro.

c) Ha estat aprovat el punt TERCERO amb 14 vots favorables dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea
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Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez,
José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO: SOLICITAR a los Concejales no adscritos de esta Corporación: D.
Rafael Jiménez Ariza y Dña. Cristina Santón Ramiro; que por respeto a los
ciudadanos que emitieron su voto a favor del partido Guanyem L’H, renuncien a
su acta de Concejal.
d) Ha estat aprovat el punt CUARTO amb 14 vots favorables dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
CUARTO: DAR TRASLADO a la Comisión Ejecutiva del Partit dels Socialistes
de Catalunya, del Pacto programático y de buen gobierno para el mandato
2015-2019, suscrito por el PSC de l’Hospitalet, con los dos regidores no
adscritos, por expulsión del Partido Guanyem L’H (Ganemos); para que
proceda, en su caso, de conformidad a lo establecido en el punto Cuarto del
"ACUERDO SOBRE UN CÓDIGO DE CONDUCTA POLÍTICA EN RELACIÓN
CON EL TRANSFUGUISMO EN LAS CORPORACIONES LOCALES” a: “
incoar los correspondientes expedientes disciplinarios y expulsar de la
organización al concejal tránsfuga, o a aquéllos que violenten el citado
compromiso instrumentalizando o apoyándose, en su provecho, en los
concejales tránsfugas”.

e) Ha estat aprovat el punt QUINTO amb 14 vots favorables dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
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Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i
Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 13 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació i que
literalment diu:
QUINTO: DAR TRASLADO de la presente moción a la Comisión de
Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo (Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas – Ministerio de Hacienda y Administraciones
Públicas), los Grupos Municipales de este Consistorio y al Partido político
Ganemos.
No obstant la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada
pel Ple de l’Ajuntament, tota vegada que el quòrum d’aprovació legalment exigit
és la majoria simple del nombre legal de membres de la Corporació.

MOCIÓ 32.- PER A UNA DECLARACIÓ RESPECTE A LA LEGISLACIÓ
VIGENT I A LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 7 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

VISTA la propuesta de resolución presentada en fecha 27 de octubre de 2015, en la
Mesa del Parlament de Catalunya, por los Presidentes y Portavoces de los Grupos
parlamentarios de Junts pel Sí y de Candidatura de Unidad Popular; en la que se
propone, entre otras, la adopción de las siguientes resoluciones:
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-Declarar solemnemente el inicio del proceso de creación de un estado catalán
independiente en forma de república.
-Instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para hacer efectivas estas
declaraciones
-Iniciar en el plazo máximo de 30 días la tramitación de las Leyes del proceso
constituyente, de seguridad social y de hacienda pública.
-Que el Parlament y el proceso de “desconexión democrática” no se supeditará a
las decisiones de las instituciones del Estado español, en particular del Tribunal
Constitucional a quien considera deslegitimado y sin competencias.
-Instar al futuro gobierno a cumplir exclusivamente aquellas normas o mandatos
emanados del Parlament de Catalunya, con el fin de blindar los derechos
fundamentales que puedan resultar afectados por las decisiones de las instituciones
del Estado español.
VISTA la voluntad de los Grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de Candidatura
de Unidad Popular de abolir la vigencia de la Constitución, del Estatuto de
Autonomía y de las leyes de ámbito y competencia estatal en Cataluña; todo ello
prescindiendo de los límites legales impuestos, por la Constitución Española y el
Estatut de Autonomia de Catalunya, a su ámbito competencial y legitimando su
actuación en nombre de una mayoría parlamentaria que representa una minoría de
votos de los catalanes (47,7 %).
ATENDIDO que la propuesta de resolución ha sido aprobada por los Grupos
parlamentarios de Junts pel Sí y de Candidatura de Unidad Popular, que
representan la mayoría del Parlamento de Catalunya, en sesión celebrada en fecha
9 de noviembre de 2015. Los partidos de la oposición, que representan al 51,7 %
de los votos emitidos en las elecciones autonómicas del pasado 27 de septiembre,
han emitido unánimemente el voto contrario a la totalidad de los puntos y anexos de
la resolución presentada.
VISTA la Providencia del Tribunal Constitucional, de fecha 11 de noviembre de
2015, en la que admite a trámite la impugnación presentada por el Abogado del
Estado, en nombre y representación del Gobierno de la Nación, contra la
Resolución 1/XI del Parlamento de Cataluña, de 9 de noviembre de 2015, “sobre el
inicio del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados
electorales del 27 de septiembre de 2015” y su Anexo.
ATENDIDO que en aplicación de lo dispuesto en el artículo 161.2 de la
Constitución y en el artículo 77 LOTC, la admisión a trámite del recurso de
inconstitucionalidad produce la suspensión automática de la Resolución
impugnada y su Anexo
ATENDIDO que La Constitución Española, fruto del consenso político del momento,
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fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978, por el 88% de los
Españoles (en Cataluña el porcentaje de votos favorables a su aprobación fue del
90%).
ATENDIDO que el consenso constitucional se basa no sólo en la legalidad, sino
también en la legitimidad; es decir, contiene los elementos necesarios para
introducir los cambios que, en su permanente evolución, la sociedad española
requiera; pero es necesario respetar el procedimiento establecido para el cambio de
las reglas de convivencia que nos hemos impuesto y, por tanto, seguir la vía de los
artículos 166 a 168 de la Constitución (que establecen los mecanismos de
modificación e incluso aprobación de una nueva Constitución). A este respecto es
especialmente importante recordar que en el permanente debate sobre la legalidad
y la legitimidad, todos deberíamos respetar el brocardo: “pacta sunt servanda”. Lo
pactado obliga.
ATENDIDA la gravísima situación de inseguridad jurídica, cuando no de
desobediencia civil y deslealtad institucional, a la que se pretende abocar a la
ciudadanía, las administraciones públicas, a entidades y organizaciones públicas y
privadas, empresas, etc. Como consecuencia de la irresponsable decisión adoptada
por los representantes de los Grupos parlamentarios de Junts pel Sí y de
Candidatura de Unidad Popular.
VISTO el artículo 9 de la Constitución Española en la que se establece que “ Los
ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del
ordenamiento jurídico”
El Grupo municipal de Ciutadans, Partido de la Ciudadanía propone al pleno del
ayuntamiento la adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO: INSTAR a la Generalitat de Catalunya para que circunscriba su
actuación Legislativa y Ejecutiva al marco competencial que tiene atribuido en la
Constitución Española y el Estatut de Autonomía.
SEGUNDO: DECLARAR solemnemente que esta Corporación ajustará su
actuación al estricto marco legislativo derivado de la aplicación de la Constitución
Española y el Estatut de Autonomía de Catalunya; y por tanto, al de las Leyes
emanadas por los Parlamentos de España y Cataluña en el ámbito de las
competencias que tengan atribuidas.
TERCERO: DECLARAR solemnemente que este Ayuntamiento no acatará Ley o
norma alguna que, en caso de controversia, el Tribunal Constitucional suspenda y,
en su caso, declare contraria a lo establecido en la Constitución Española.
CUARTO: TRASLADAR la presente moción al Gobierno de la Generalitat, a la
Mesa del Parlamento de Catalunya, a la Asociación Catalana de Municipios y a los
Grupos Municipales del Consistorio.
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INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 33 i
34, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sí, em sembla que la Sra. Carballeira.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, primer, la moció 34 de foment de l’ús del DNI electrònic, queda sobre la taula i
llavors presentarem la 33 per a la millora de l’accés a l’Hospital Universitari de
Bellvitge.
Tothom que faci servir la sanitat pública en el nostre municipi i en els municipis del
voltant, coneix aquest hospital i coneix la dificultat d’accés que té de fa molt de
temps, ja s’han presentat mocions en aquest Ple referents a aquest tema, però ara
s’ha complicat molt més, s’ha agreujat, per la nova ubicació de les urgències. En
aquest Ple i en aquest ajuntament parlem molt de fomentar la ciutat universitària
sanitària de Bellvitge, de l’àmbit sanitari a la nostra ciutat, però el principal, el
prioritari és que la gent pugui arribar en unes condicions a aquest servei. La nova
ubicació d’urgències fa que quedin molt lluny els accessos en transport públic,
encara que aquests ja eren deficitaris.
Per això nosaltres en aquesta moció reiterem acords que ja es van aprovar en el
2013, al juny del 2013, un que demanava la millora del soterrani per creuar la Gran
Via i arribar a l’Hospital de Bellvitge, aquest soterrani està en unes condicions
deplorables, té goteres, no té el terreny, bé, no és regular aquest terreny, i per fer
passar persones amb mobilitat reduïda o amb vehicles rodats, com pot ser una
cadira de rodes, és molt difícil l’accés per aquest soterrani, i també estudiar una
infraestructura alternativa a aquest soterrani.
Això ja es va aprovar al juny de 2013, reiterem aquesta demanda i també es va
aprovar en aquesta mateixa moció la demanda que les línies que vénen del Baix
Llobregat, n’hi hagi alguna línia d’autobús que faci una sortida de la Gran Via i arribi
fins a l’Hotel Hesperia i deixi una miqueta més a prop als treballadors i usuaris
d’aquest hospital que vénen del Baix Llobregat.
Alhora de reiterar aquestes demandes i aquests acords que es van prendre en
aquest Ple, demanem també que es faci una modificació de l’itinerari del L’H1, L’H2,
dels autobusos que passen pel nostre municipi, per tal que facin una modificació de
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l’itinerari i passin pel carrer Residència i deixin als usuaris davant de la porta
d’urgències, una miqueta més a prop, perquè ara mateix queden molt allunyats i és
el mateix, per la mobilitat de persones que tenen mobilitat reduïda és molt difícil
d’accedir-hi.
I també, a la rotonda que n’hi ha a la Feixa Llarga, que dóna al pas soterrani, surten
el cotxes amb molta velocitat de la Gran Via i demanem que es posi una mesura de
pacificació a la carretera, per tal que aquests vehicles que surten de la Gran Via no
vagin a una velocitat tan elevada que fa molt perillós el creuament d’aquest pas de
vianants.

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

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Votaré a favor i m’han dit que han fet certes referències a una empresa THYSSEN,
que ningú es preocupi que serà una coincidència, perquè no tinc absolutament res
a veure amb aquesta empresa, hi ha un senyor que es diu com jo, és una casualitat
que aquest home es digui com jo, i el que sí m’agradaria és que..., això ja demostra
una mica també el contrast que feu de tota la informació que teniu, que veniu aquí,
dieu qualsevol cosa, com gairebé tot el que heu dit abans.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Diria que l’entonació era de pregunta, diria, bé, és igual, com li han deixat parlar,
doncs contesto. Respecte a la 33 només? Bé, nosaltres votarem a favor de la 33, la
candidatura CUP-Poble Actiu es manifesta favorable a la moció que reivindica una
millora dels accessos, via transport públic, al nou edifici d’urgències de l’Hospital de
Bellvitge. Creiem que caldria afegir una remodelació dels accessos al conjunt
hospitalari, Bellvitge i Duran i Reynals també, millorant les sortides del metro a
banda i banda de la Gran Via i els camins peatonals. De tota manera, des de la
CUP-Poble Actiu ens mantindrem també vigilants, per tal que aquest govern no
aprofiti aquesta remodelació, per petita que sigui, per implementar cap de les
propostes especuladores recollides al PDU Gran Via-Llobregat. Gràcies.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Des del grup municipal de Convergència votarem a favor d’aquesta proposta, per
moltes de les coses que s’han dit, i a més a més, convidem al grup que la presenta
a que traslladi o traslladem, com vulgueu, la mateixa petició al plenari de l’AMB per
tal que aquesta proposta sigui aviat una realitat.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
El nostre grup votarà a favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el Partido Popular votaremos a favor, han pasado dos años y seguimos
igual. El Partido Popular la pasada legislatura ya presentó en este ayuntamiento,
una moción en este mismo sentido, además presentamos 4.075 firmas que
recogimos de los trabajadores y trabajadoras del Hospital, que sufrían el abandono
de la zona y la situación del tema del autobús. Quizás es un buen momento para
volver a sumar esfuerzos entre todos y recordarles que nosotros, la legislatura
pasada, también trasladamos esta situación en el Área Metropolitana, gobernaba el
Partido Socialista y gobernaban ustedes, y no fue posible conseguir ningún tipo de
consenso para modificar. Lo que les pedimos es que ahora volvamos a hacer
incidencia en ese sentido, volvamos a presentarla, todos los partidos políticos que
tenemos representación en el Área Metropolitana, a ver si esta vez es la buena, y
conseguimos entre todos que esto se cambie y mejore el tema del autobús de
Bellvitge. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, votaremos a favor, porque entendemos que es una buena moción, todo y
que también entendemos, como decía Jordi, que desde la AMB se puede hacer un
trabajo importante, yo precisamente estoy en el área de Movilidad y Transporte, y
me comprometo, en la medida de lo que pueda, a intentar que los accesos al
Hospital Universitario de Bellvitge, pues se mejoren. Por lo tanto, votaremos, como
no puede ser de otra manera, a favor, y intentaremos entre todos que el itinerario
de transporte público para el acceso a este hospital que es capital para nosotros e
incluso para la comarca, pues tenga unos accesos mejor de los que están, porque
entendemos que tienen alguna que otra carencia y que sería bueno subsanar entre
todos.

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Breument, dir-los-hi que ja fa temps que s’estan mantenint reunions amb l’Àrea
Metropolitana per tal de millorar l’eficiència pel que fa a aquestes dues línies, i
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evidentment i a resultes de la seva proposta de modificació de la modificació,
s’estudiarà i es treballarà per apropar més línies que ja són existents. Pel que fa a
les mesures de pacificació i seguretat, existeix un projecte del CATSalut que s’ha
d’implementar i jo crec que estarà segurament al segon trimestre del 2016. I dic que
en principi nosaltres votem a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quedaria aprovada la moció, no sé si la Sra. Carballeira..., no vol
afegir, doncs li agraïm, en fi, Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 33 i 34; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 33.- PER MILLORAR L’ITINERARI DE TRANSPORT PÚBLIC D’ACCÉS
A LES NOVES URGÈNCIES DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE BELLVITGE.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Volem posar de relleu que l’Hospital Universitari de Bellvitge és centre de referència
per a usuaris de les regions sanitàries del sud de Catalunya, incloent Tarragona i
Tortosa. Per tant processos d’alta complexitat és centre de referència per a més de
dos milions d’habitants. Entre un 20-25% de la seva plantilla del centre hospitalari
procedeix de la part sud del Baix Llobregat.
Tot i això la parada més propera al centre hospitalari, la parada 917, es troba a
l’altra banda de la Gran Via, una zona molt poc urbanitzada amb un pas soterrani
per creuar la Gran Via amb una manca greu de seguretat i accessibilitat.
Treballadors i usuaris han patit situacions de robatoris i agressions, cosa que fa que
es consideri un camí poc recomanable, en termes de seguretat. En termes
d’accessibilitat, el seu manteniment i condicions fan molt difícil la seva utilització.
Les condicions d’aquest pas soterrani, amb desnivells, goteres, problemes
d’il·luminació, el fa inaccessible per a molts usuaris de l’hospital.
Un altre punt conflictiu és el pas de vianants que es troba a la rotonda de la Feixa
Llarga, que representa l’accés a l’hospital de totes les persones que provenen del
Baix Llobregat Sud o que es dirigeixen a Barcelona. Aquest rep el trànsit que surt
de la Gran Via amb una velocitat elevada i amb una corba pronunciada que fa que
es converteixi en una zona poc segura a l’hora de creuar.
Aquest darrer any, la ubicació del servei d’urgències de l’Hospital Universitari de
Bellvitge s’ha traslladat de la façana de la Feixa Llarga al carrer Residència quedant
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allunyat de qualsevol transport públic. La parada més propera, codi 109280, es
troba a una distància considerable per garantir uns criteris d’accessibilitat segura de
qualitat a un centre hospitalari.
La manca d’accessibilitat segura en transport al públic a l’Hospital Universitari de
Bellvitge obliga als usuaris a buscar alternatives de transport públic, utilitzant la
parada 916 corresponent a l’Institut Català d’Oncologia (ICO) i el servei llançadora
de microbús que cobreix el trajecte fins a l’Hospital Universitari de Bellvitge en un
horari i capacitat molt insuficients pels usuaris que han d’arribar a l’hospital. Tot això
potencia la utilització del transport privat en detriment d’una mobilitat sostenible i
segura que ha de ser uns dels objectius a la nostra ciutat i també reduiria les
emissions de Co2 millorant la qualitat de l’aire i la nostra salut.
La millora en l’accessibilitat a l’Hospital Universitari de Bellvitge és una demanda
social constant que mai ha trobat solució, malgrat que aquest ple ja va aprovar una
moció per la modificació d’itineraris de transport públic d’accés a l’Hospital
Universitari de Bellvitge amb data 25 de juny de 2013.
Atès que els acords adoptats a aquest ple no han aconseguit millorar l’accessibilitat
a l’hospital, essent aquesta encara més deficitaria després de la modificació a la
ubicació del servei d’urgències de l’hospital.
Per tot això el grup d’ICV-EUiA-PIRATES-E proposa al Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Proposar la modificació del recorregut de les línies d’autobusos LH1i LH2
per tal que tingui una parada al carrer Residència a prop de l’entrada al servei
d’urgències de l’Hospital Universitari de Bellvitge.
SEGON.- Instar a l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal que alguna de les línies
provinent dels municipis de la part sud del Baix Llobregat, com El Prat de Llobregat,
Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Gavà, Viladecans, etc. modifiqui el seu
recorregut per tal d'incorporar l’estació amb codi 109280, desviant-se per aturar-se
davant de l’hotel Hesperia amb un accés més segur, proper i còmode a l’hospital.
TERCER.- Instal·lar mesures de pacificació i seguretat a la calçada abans del pas
de vianants de la rotonda de la Feixa Llarga que dóna accés al soterrani amb
l’objectiu de disminuir la velocitat dels vehicles que surten de la Gran Via i
augmentar la seguretat dels vianants que han de fer servir aquest pas.
QUART.- Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya que faci d’aquest pas soterrani una alternativa accessible i segura
millorant el seu manteniment i condicions i que estudiï una nova infraestructura de
creuament en superfície.
CINQUÈ.- Notificar aquests acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, al
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la junta de
personal de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a les associacions de veïns i a les
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entitats d’àmbit sanitari de L’Hospitalet.

MOCIÓ 34.-

DE FOMENT DE L’ÚS DEL DNI ELECTRÒNIC.

(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 35 i 36, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSIN (PP)
Sí, defiendo la 35. Traemos a consideración de este Pleno la propuesta de revisar y
actualizar la ordenanza de “establiments, activitats comercials i serveis”. También
traemos como segundo punto, revisar también todas aquellas ordenanzas que
afecten a las posibles actividades empresariales y comerciales, para su unificación,
y posibles planes comerciales para barrios. Traemos, en definitiva, esta propuesta,
porque resulta importante fomentar la actividad comercial de nuestra ciudad,
reactivar el comercio de proximidad y promover la innovación y la especialización,
como elementos diferenciales a las grandes superficies, ahora sobretodo que el
consumo está repuntando, es conveniente llevar y actualizar las normas, para
realizar un proceso ordenado de nuestro comercio.
Para ello es de gran importancia un marco legal moderno, que contemple, pues las
diferentes alternativas de negocio, ordenado y adaptado a la realidad de cada
distrito o de cada barrio. Consideramos que la actividad económica se debe
promocionar e incentivar tanto con políticas activas, como con un marco regulatorio
objetivo que favorezca la toma de decisiones y otorgue elementos claros de
valoración a emprendedores y fomente la emprendeduría. Las administraciones
públicas tienen esa responsabilidad de avanzar y adaptarse a la realidad
económica y a los entornos cambiantes, para impulsar esa actividad y para
mantener la legislación conforme a las necesidades del momento.
No somos un partido que quiera una excesiva regulación, no tenemos una voluntad
de interferir en la iniciativa privada, pero sí queremos fomentar un comercio, un
comercio de proximidad, que mantenga una oferta equilibrada, que mantenga una
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oferta de calidad y que sea un elemento distintivo. Tenemos que diferenciar el
comercio de Hospitalet, tenemos que poder fomentar un comercio de calidad en
Hospitalet. Nosotros creemos y consideramos que debemos disponer de ese marco
ya revisado, y decimos revisar, porque no decimos que esté mal, sino que puede
ser y creemos que se tiene que actualizar cosas y se tiene que actualizar desde el
consenso, porque hay cosas que se han estado regulando de una manera general,
para actividades comerciales que a lo mejor requieren una regulación más
específica.
Queremos evitar, en la medida de lo posible, expresiones como si el local lo permite
o si se dispone de ello, para dotar de mayor corrección a la nuestra normativa.
También queremos consolidar, porque somos partidarios de establecer planes
especiales en las diferentes zonas de la ciudad, atendiendo a esas características
urbanísticas de cada uno de los barrios. Queremos que el comercio, que los ejes
comerciales de aquellas zonas comerciales más dinámicas o que han sido más
dinámicas en la ciudad, se conviertan también en elementos integradores de la
ciudad, no queremos guetos comerciales, queremos fomentar ese comercio de
ciudad, precisamente como elemento integrador también.
Y por ello, proponemos y traemos esta propuesta al Pleno y en consideración, para
estudiar todas las normas, para unificar aquellas que hagan al emprendedor la labor
más sencilla de escoger su actividad comercial.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Esta moción es una moción de rechazo a la resolución aprobada el 9 de
noviembre en el Parlament de Cataluña. Atendiendo que Cataluña ha votado
muchas veces el marco normativo del que ha querido dotarse, ya en diciembre de
1978, fue la Constitución española una de las más votadas en Catalunya, el 95% de
los catalanes fueron a votar y dieron su apoyo a la Constitución, representando un
total del 61,43% de los catalanes respecto al censo.
El pasado 9 de noviembre, el Parlament tramitó la Resolución 1/XI sobre el inicio
del proceso político, la llamada desconexión, en Cataluña como consecuencia de
los resultados electorales del 27 de septiembre de 2015. Una sociedad fragmentada
más que nunca, una lectura sosegada de los resultados invita, como mínimo, a ser
prudente, y no a iniciar caminos que ni siquiera permitirían, pues la aprobación o la
modificación del Estatuto o ni siquiera, por ejemplo, modificar la Ley electoral.
La distribución de diputados por provincias permitió, por lo tanto, que el texto fuera
aprobado con los votos a favor de los representantes del 47% y en contra del
51,7% de los catalanes.
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La primera declaración de la legislatura promueve de una manera unilateral, iniciar
el proceso de creación de un Estado catalán independiente, en forma de república,
cumpliendo exclusivamente con las normas o los mandatos emanados del propio
Parlament de Cataluña.
Nosotros interpretamos que se deben cumplir las leyes, que los gobernantes deben
cumplir las leyes, a día de hoy estamos sujetos a la normativa, tanto catalana en las
competencias que tenemos y en las competencias estatales es la Constitución
española de la que, como norma general, de la que nos hemos dotado y la cual
tenemos que respetar y cumplir.
Y atendiendo que el Tribunal Constitucional sentenció el 25 de marzo de 2014, que
toda decisión del poder ha de quedar, sin excepción, sujeta a la Constitución, sin
que existan, para el poder público, espacios libres de la Constitución o ámbitos de
inmunidad frente a ella.
Considerando que el Consejo de Estado emitió el 10 de noviembre un informe en el
que afirmaba que la resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña implica la
vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución y la atribución de la
titularidad del poder constituyente y declarada la insumisión a las instituciones del
Estado.
Valoramos negativamente, como no puede ser de otra manera, esa resolución de
rechazo absoluto y nosotros, desde el Partido Popular, proponemos los siguientes
acuerdos:
Primero, manifestar nuestro más profundo rechazo a la Declaración 1/XI del
Parlament de Cataluña.
Segundo, instar a todos los grupos políticos del Parlament de Cataluña, a trabajar a
favor de las necesidades reales de los catalanes y a abandonar el proceso
rupturista que ha dividido actualmente a la sociedad catalana.
Tercero, instar a los grupos políticos del Parlament, a la Mesa y al Secretario, a
cumplir la ley y las sentencias que se deriven del ejercicio de sus funciones y
decisiones.
Cuarto, proclamar el compromiso de este Ayuntamiento con la legalidad vigente,
que emana de la Constitución y del Estatut.
Y quinto, dar traslado a los grupos políticos en el Parlament de Cataluña y a las
federaciones y asociaciones de municipios y a los sindicatos laborales. Gracias.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Abstenció a la número 35 i a favor de la 36.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstenció a la 35 i a favor de la 36.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem en contra de les dues mocions. En primer lloc, la 35, des del
grup municipal de la CUP-Poble Actiu votem en contra de la moció per a la revisió i
l’actualització de l’actual regulació sobre establiments, activitats comercials i serveis
presentada pel Grup Municipal del Partit Popular, nosaltres es tracta d’una moció
que no aporta cap dada concreta; no descriu quin és el problema amb la normativa
actual, una normativa que data de l’any 2012, considerem que no és tan antiga
quan es va aprovar tot just fa 3 anys.
Una moció plena d’afirmacions i generalitats que per nosaltres no volen dir gaire;
terminologia buida de significat com ara seria: és de gran importància un marc legal
modern, què vol dir això? “Una serie de proyectos comerciales que carecen de una
regulación específica en nuestras ordenanzas” quins projectes comercials? No
podem donar suport a una moció que al Tercer Acord demana una possible
reordenació de l’activitat econòmica sense definir en quina direcció proposa fer
aquesta reforma el grup municipal del Partit Popular. Per tant, hi votem en contra.
En relació a la 36 i aprofitant que abans no hem pogut argumentar sobre la de
Ciutadans, que no acabem d’entendre perquè no l’han presentada conjuntament,
hagués estat bastant més ràpid, són pràcticament iguals. El Parlament de
Catalunya, democràticament escollit va aprovar per majoria la declaració de ruptura
amb l'Estat espanyol i les seves institucions, un mandat inequívoc d’una part
important del poble català expressada en escons, per generar una nova república,
que ja ha estat manifestat en forma de mobilitzacions populars durant els últims
anys.
Estem a favor del dret d'autodeterminació de tots els pobles, del sahrauí també, i
amb l'estat espanyol mai es podrà acordar un referèndum que permeti exercir
aquest dret al poble català. Simplement perquè creiem que és una errata, el tant per
cent de vot favorable al referèndum sobre la constitució del 78 va ser 90,46% a
favor i no 95% com afirma el grup municipal del Partit Popular a la moció.
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I per últim, al igual que al grup de Ciutadans, els emplacem a seguir treballant per
tal d’aconseguir una majoria de vots i parlamentària suficient, com per salvaguardar
l’estatus quo actual, perquè tot segueixi igual. Nosaltres seguirem treballant per
canviar-ho tot. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Ja sé que no volen sentir el meu posicionament sobre la 36. Sobre la 35, votarem a
favor, tot i que respecte a aquesta moció votem a favor perquè pensem que sí que
volem impulsar la creació d’ocupació i l’emprenedoria i és necessari simplificar els
tràmits, procediments i normatives a les quals han de fer front, i votem a favor tot i
que podia ser una moció més elaborada, més concreta, però tot allò que sigui
creació d’ocupació, emprenedoria, totes aquestes coses, sempre estarem a favor.
Moció, 36, “dos en uno”, seguim, primer de tot, m’agradaria aclarir que en
democràcia no es pot tenir en compte en el còmput dels vots, els abstencionistes,
l’abstenció deriva de la voluntat dels ciutadans de no voler participar en el sistema
democràtic, per tant, no podem extrapolar resultats de cap votació sobre el cens. En
cas de fer-ho, potser hauríem de recordar que l’actual govern espanyol, que
governa amb majoria absoluta, només té el recolzament del 30% del cens, i amb
aquest 30% del cens han aprovat lleis tan controvertides com la LOMCE, la llei
mordassa o la llei de l’avortament. I aquesta és una realitat objectiva.
Els catalans han manifestat, any rere any, massivament i de forma completament
pacífica, pacífica, per demanar una solució al moviment independentista. Tot i això,
el procés ha estat comparat amb Hitler i el moviment nazi, així com darrerament
amb l’estat islàmic i el atemptats de París, i alguna coseta més que s’ha dit aquí.
Des del 1905 són 25 els països europeus que s’han independitzat i mai cap se n’ha
penedit.
Els diferents governs de Catalunya han intentat buscar la sortida a aquest
sentiment, però d’immobilisme de Madrid o del govern d’Espanya o del que vostès
vulguin dir, sempre ens ha anat a la contra, rebutjant la transferència de
competències, estatuts d’autonomia, pactes fiscals i finalment referèndums
acordats.
Senyors i senyores, el darrer 27 de setembre la ciutadania catalana va decidir quin
volia que fos el seu futur, va decidir anar més enllà dels greuges continus del seu
govern espanyol i més enllà de la por del discurs catastrofista. Aquesta decisió
implica la creació d’un nou marc legal, on el Tribunal Constitucional perd les seves
competències, un Tribunal Constitucional que ha perdut tota legitimitat per mèrits
propis, on els seus membres es poden comptar segons els partits als quals
pertanyen i que tracta amb més celeritat els afers polítics, que no pas als dels
ciutadans.
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Així no podem acceptar la moció, ja que han estat els resultats de les urnes els que
han donat la legitimitat al Parlament de Catalunya per buscar la sortida que els
ciutadans han demanat.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Votarem a favor a la primera. Y respecto a la segunda, Sra. Esplugas, yo insisto, 48
es más que 39, no sé de dónde saca el 51 este, porque si lo que quería era un
referéndum, lo podía usted haber convocado, su partido podía haber convocado un
referéndum y entonces contamos sí y no y ya vemos lo que sale.
Llama la atención que sea su partido el que defienda ahora tanto la Constitución,
cuando se estaba redactando estaba precisamente en contra, un partido que
todavía no ha condenado el franquismo.
Yo entiendo que ahora entre Ciudadanos y ustedes haya una competición sobre a
ver quién es más nacionalista español, el batacazo del 27 de septiembre les ha
puesto nerviosos.
Verá, no voy a reiterarme sobre todo lo que ya hemos dicho, las mayorías se
expresaron en las urnas el pasado 27 de septiembre, nosotros apoyamos la
declaración del Parlament de inicio del proceso de creación de un Estado catalán
independiente en forma de república, porque se abre un proceso constituyente,
porque es el mandato de la gente, entiendo que partidos como el suyo que no están
acostumbrados a cumplir con las promesas electorales, les resulte esto un poco
chocante.
Apoyamos esta declaración porque garantiza y blinda derechos fundamentales en
temas de vivienda, en temas de salud, de pobreza energética, de educación,
derechos que el Partido Popular, desde el gobierno del Estado o recurriendo a su
brazo ejecutor del Tribunal Constitucional, ha venido recortando y destruyendo,
gobernando en contra de los ciudadanos, también del resto de los españoles. Eso
también lo dice la declaración de soberanía y eso sí que fractura a la sociedad, lo
que hace el Partido Popular con sus políticas es lo que divide y fractura a la
sociedad.
Dicha declaración cumple el mandato democrático que los ciudadanos catalanes
expresaron en las urnas y establece que la soberanía del Parlament está por
encima de las decisiones de las instituciones del Estado, un Estado en el que no
existe separación de poderes y en el que el Presidente del Tribunal Constitucional
tiene el carnet del Partido Popular.
Nosotros desde Esquerra trabajaremos también desde l’Hospitalet para que se
cumpla el mandato democrático y se inicie también desde los municipios, la
construcción de una república catalana de todos y para todos, a través de un
proceso constituyente amplio y participativo. Muchas gracias.
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SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció 35, a veure, entenem l’esperit de la moció de suport al comerç de la ciutat,
dels plans especials per recuperar i mantenir els eixos i el comerç de barri, de
l’actualització de les normes municipals, de fet nosaltres ja vam fer diverses
iniciatives en el darrer Ple d’ordenances i taxes al respecte, però no ens queda clar
el sentit profund d’aquesta reforma cap a on ha d’anar i no ens agrada el concepte
de reordenar, a nosaltres aquesta música ens sona a un antic grup que hi havia per
aquí assegut, en l’anterior mandat, que quan parlava d’això, doncs volia fer un tall,
per dir-ho així, un discurs xenòfob al respecte, sobre el tipus de comerç, dels
guetos, tot això, aquesta qüestió a nosaltres no ens agrada, per això aquest grup ja
no trepitja aquest Ple. Però, per tant, nosaltres demanaríem si es pot fer un major
aclariment al respecte, sobretot en el punt tercer, vull dir, la segona part de l’acord
tercer, per saber si votem en contra o ens abstenim al respecte. Gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bé, a la moció 36 votarem en contra, no hem donat suport a la resolució del
Parlament i no donarem suport a aquest tipus de mocions que divideixen i
radicalitzen més el posicionament i el conflicte. El llenguatge que es fa servir en
aquesta moció, les afirmacions i aquesta guerra de banderes que es fa, no ens
agrada i creiem que sí que divideix la societat, no són unes altres actuacions, sinó
aquestes, les que fan aquesta divisió a la societat.
Hem de complir la legalitat de la Constitució espanyola, clar que sí, però de tota,
n’hi ha drets recollits en aquesta Constitució espanyola que tampoc es compleixen, i
sempre apel·lem a la Constitució espanyola per parlar de l’àmbit nacional, només,
la resta no ens importa. I també es modifica aquesta Constitució quan vulguem,
ràpidament, sense problema, això sí, per retallar més els drets, per això es modifica
ràpidament, per d’altres coses és molt difícil.
Això per nosaltres tampoc és treballar per a les necessitats dels ciutadans, com diu
la moció, que deixem aquest tema i treballem per a les necessitats dels ciutadans,
per nosaltres retallar drets, modificar la Constitució per segons quins termes, no
voler parlar de segons quins altres, no és treballar per a les necessitats dels
catalans. No estem d’acord en què el poble de Catalunya, com la resta d’Espanya,
hagi votat aquesta Constitució, ja ho ha comentat el meu company abans, ja ha
donat el nostre posicionament al respecte, sobretot en aquest tema, no em repetiré,
però no és així, no tothom hem votat aquesta Constitució, ni molt menys.
L’opinió dels catalans l’ha d’expressar el poble de Catalunya, mitjançant un
referèndum, ningú altre pot donar per suposat quina és l’opinió del poble de
Catalunya sense fer una consulta sobre un tema en concret.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Bueno, en cuanto a la moción número 35, nosotros vamos a votar a favor. Y en
cuanto a la 36, pues nada, más de lo mismo, nos siguen con la canción del tema
del mandato democrático y parece ser que el resto que ha votado en contra, pues
no son democráticos, de esto no hay un mandato, teniendo en cuenta yo no sé con
las cifras, que si el 54, que si el 39, aquí cada uno dice lo que le conviene y lo que
le interesa, sin ser objetivos, porque la realidad es lo que dice la cámara en cuanto
a lo que es parlamentarios y otra cosa es el plebiscito que ustedes plantearon y que
perdieron por cierto, nunca tenían que haberlo planteado en esas condiciones.
Y en cuanto a poner cajas de cartón y todo eso, ya sabemos que se votó allí lo que
sea, el modo y tal, todas esas historias, pues tampoco tienen mucho sentido. Y
ustedes se empeñan y erre que erre en machacar y no aceptar que estamos en un
estado de derecho y que hay que respetarlo, y punto. Y ahí está la cuestión, el quid
de la cuestión es ese, no son capaces, y cuando dicen, hemos ido a Madrid a
dialogar, qué van a dialogar, cuando uno no quiere dialogar no dialoga, cuando
dice, mire usted, este es mi puente y por aquí no pasa usted, es decir, yo vengo
aquí a reivindicar la independencia, que no me deja otra salida más que decirle,
oiga, pues no, vamos a hablar con la Constitución en la mano y tal.
Y es que nos tenemos que poner pesados las dos partes, ustedes con reivindicar
una cosa y nosotros por hablarles de las leyes, pero siempre es mucho más
democrático hablar de leyes que hablar de insurrección, de no hacer caso al estado
de derecho, siempre es más democrático, porque ya se lo reitero a usted hasta la
saciedad, es que ya esto es cansino, perverso, ustedes están retorciendo el tema
de tal manera que llega a la perversidad. Miren, olvídense ya hombre, vamos a ver
si podemos hablar de una puñetera vez, y perdónenme la expresión, de consensos,
de ponernos de acuerdo, y porque no dentro del marco de la Ley, si hay
mecanismos para poder hacerlo, claro que los hay, pero ustedes no quieren,
porque no les conviene, porque saben que al final pierden, evidentemente, pierden,
y ese es el quid de la cuestión.
Pero se ponen muy pesados, quizás uno ya se va acostumbrando y llegará un
momento en que ya se lo empieza a tomar con cierta, incluso, ironía y dice, bueno,
pues que digan lo que digan, pero es que siempre sueltan lo mismo, siempre igual.
Lo del mandato democrático es tan democrático que a ustedes les hayan votado,
como al resto de los catalanes que hemos votado no. Pero mire, le voy a decir una
cosa, si aquí en Hospitalet decidimos un día hacer un referéndum y ganamos como
hemos ganado, pero por mayoría absolutísima, porque mire usted, yo creo que el
PSC que ahora ha venido al club, podemos considerar que esos votos no son
separatistas, más Ciudadanos y tal, fíjese ¿nos vamos a separar? ¿tenemos
derecho a separarnos del resto de Cataluña? ¿tenemos derecho? ¿por qué? Para
eso están las leyes hombre.
Miren, no hagan más el ridículo, déjense de tonterías y pónganse a trabajar en lo
que hay que trabajar, dentro de la Ley, para que haya consensos, y seguro que si el
gobierno de España cambia, no le quepa duda que estableceremos puentes para
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poder hablar, pero sí, no se equivoque, dentro de la Ley, cambiemos la Ley, y eso a
ustedes no les gusta, ese es el problema, que no les gustan las leyes y las leyes,
pues a veces gustan, a veces no, y se pueden cambiar, pero mientras que están
hay que respetarlas. Esto es tan pesado, como lo que ustedes dicen con que tienen
el mandato democrático, igual, lo que yo les digo, porque siempre decimos lo
mismo las dos partes. Venga, consenso ya de una vez hombre.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas, em sembla que li havien fet una proposta per part del grup
d’Iniciativa, no sé si volen…, no? sobre la 35, ho dic per si això pot ajudar a
clarificar…

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Bé, quant al punt tercer de reorientació, nosaltres quan parlem això és en funció
dels barris, dels locals que tenim disponibles als barris, de l’estructura, perquè
parlem de plans especials als barris i parlem de fomentar una oferta equilibrada, el
que volem fomentar als barris és una oferta equilibrada, més que reorientació,
foment d’una oferta equilibrada als barris, tenim barris on l’oferta i demanda potser
no casa o per l’estructura dels locals només tenim bars o tenim altre tipus de
negocis, que potser hem de reorientar també aquesta oferta, l’excés d’oferta
comercial.

SRA. ALCALDESSA
Bé, gràcies, era per...

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Sí, sí, per aclarir.

SRA. ALCALDESSA
Per clarificar, perquè havien fet...per part del grup quina és la posició?

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo entenc que això és un altre àmbit, l’ajuntament no té capacitat per decidir un
local privat quin tipus, jo crec que això s’escapa i en tot cas, doncs mantindrem
l’abstenció, però sabem que aquesta voluntat de generar nosaltres, ho deia al
començament...
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Nieto, no era qüestió de..., després ja li donarem un segon torn, era per
posicionar-se, si hi havia un canvi o no. Per part del grup socialista.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Molt breument, perquè la segona part de la moció 35 la contestarà el meu company
de promoció econòmica.
Sr. Martín, todo es mejorable, pero su moción es muy bien intencionada, pero
nosotros se la vamos a votar en contra y se la vamos a votar en contra por una
sencilla razón, y algunos grupos ya la han expresado, no acabamos de entender el
fondo de esta moción.
En cuanto a si hemos avanzado o no, yo le voy a explicar lo que tenemos. En
primer lugar, aclarar un concepto que en el primer acuerdo es erróneo, que es que
la ordenanza es de 2002, no de 2012, lo que sí hemos ido haciendo en el mandato
anterior, adaptándonos a normativas comunitarias y a normativas españolas y
catalanas, ha sido básicamente simplificar procedimientos de tramitación.
En este sentido en 2013 se aprobó la Ordenanza de intervención conjunta sobre
actividades y espectáculos, la tienen ustedes en la web, se unificaron todos los
trámites para evitar diferentes regímenes, en estos momentos hemos intentado que
con una sola licencia llamada tipo A, se puedan iniciar las actividades de una forma
muy sencilla, hemos eliminado la obligación de presentar memoria técnica en las
declaraciones responsables, en fin, hemos hecho toda una serie de pasos, de
eliminación de barreras, para que la tramitación sea lo más ágil posible. Tanto es
así, que, por ejemplo, el gobierno central nos ha modificado la tramitación de
antenas de telefonía móvil y no da ni audiencia pública, con lo cual hemos
generado o hemos creado una preocupación ciudadana por falta, precisamente, de
esa audiencia pública.
En cuanto al segundo punto que usted plantea, de crear una comisión e ir
cambiando estas modificaciones en las ordenanzas, decirle que ya hemos creado
una comisión para la Ordenanza reguladora de radiocomunicaciones. Tal y como le
comenté el otro día en persona, también iniciamos los trámites para modificar la
Ordenanza de ruidos y vibraciones, porque es un tema que preocupa a un sector de
la ciudadanía. Estamos elaborando también una instrucción para todo el tema de
hornos con degustación, que algunos grupos ya conocen.
En fin, nosotros no vamos a esperar a remodelar las ordenanzas para hacer planes
de dinamización, ni para hacer planes estratégicos de comercio, como decía al
inicio, mi compañero García Mompel les acabará de complementar esa información
sobre ese ámbito en concreto. En todo caso, yo sí que les pediría que desde el PP,
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que en este mandato nos han desregulado, nos han hecho trizas las regulaciones,
con la excusa del impulso de la actividad económica, luego nos vengan a pedir aquí
regulaciones municipales, porque, en fin, para la instalación de grandes superficies,
para la instalación de actividad económica, ustedes han desregulado el sector.
Y en este sentido, eso no es proteger al pequeño comercio y afortunadamente en
Cataluña hemos podido reaccionar y, tanto el gobierno de la Generalitat, como el
resto de fuerzas políticas, hemos intentado frenar esa cuestión que está en danza
en todo el estado. Gracias.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC-CP)
Sí, sólo por complementar, yo creo que el Sr. Castro lo ha defendido bien, en este
momento el comercio está sometido a la regulación, tanto del Estado, como de la
Generalitat, de manera bastante contradictoria. Los cantos de sirena del liberalismo
me sorprenden, porque es que al final no sé dónde están ustedes si en la
regulación o en la no regulación, si lo que ustedes quieren son la política comercial
de allá donde han gobernado, como es la comunidad de Madrid, o aspiran a otro
tipo de…, no lo sé.
Lo que sí les puedo decir es que nosotros, a pesar de no tener competencias desde
el punto de vista estrictamente municipal, en todo lo que son actividades de
dinamización comercial, hemos estado encima de ellas. Algunas de las propuestas
que se han trabajado, con las entidades comerciales siempre, y se están
trabajando, evidentemente a parte de las cuestiones más de carácter práctico de
renovación de mercados que ustedes conocen.
Están participando en las actividades comerciales aproximadamente el 50% de los
comercios en este momento y son muchos, 450 participaron en lo que es el mes del
comercio que llamamos de “botigues al carrer”, 124 establecimientos han
participado en los planes de restauración de todas las rutas de tapas y este tipo de
cuestiones, la “nit del comerç” está consolidada. La creación de “aapp” de comercio
y restauración está vigente, el portal de “locals buits” que es un portal importante
para hacer que la actividad económica sea más visible en el comercio, también está
funcionando.
De todas maneras, nosotros pretendemos no ligar ejes comerciales de barrios, sino
ligar ejes comerciales a ser posible, a ser posible, de toda la ciudad. Sabemos la
importancia del comercio, porque es el primer sector de asalariados en este
momento, tanto de personas que trabajan, como de autónomos. Tenemos unas
1.800 empresas comerciales, un poquito más, y por tanto, son importantes.
Pero yo creo que en este momento nosotros estamos dedicando muchísima
atención, a partir de dentro de no mucho, conocerá usted algunos de los planes que
tenemos sobre el desarrollo de política comercial, pero ya le digo, tenemos encima
un cartapacio de legislación que nos impide movernos con la agilidad que nos
gustaría hacerlo. En todo caso, este gobierno, por supuesto, tiene muy en cuenta el
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comercio y al final no le damos apoyo a su moción, porque no la acabamos de
entender, no sé a qué se refiere la regulación de sectores, no lo sé.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Respecte de la moció número 36, nosaltres votarem favorablement i abans ho
explicàvem, però voldria fer només algun incís en alguna de les coses que van
sortint. Tothom parla de democràcia, està molt bé, però que tinguem clar, la
democràcia és democràcia i pot ser democràcia perquè hi ha un marc legal, si no hi
ha legalitat, no hi ha democràcia, és una altra cosa, per tant, com un principi rector
de la democràcia ha d’haver-hi el principi de la legalitat.
Mirin si és complicat que Catalunya és l’única comunitat autònoma que no ha
aconseguit fer una Llei electoral, no ens hem posat d’acord, no hem sigut capaços
de posar-nos d’acord per fer una Llei electoral i volem canviar l’Estatut, bé, canviar
no, eliminar l’Estatut i eliminar l’aplicació de la Constitució a Catalunya, amb el 48%
dels vots. Volen dir? Jo no els hi nego la legitimitat, faltaria més, per governar
aquest país, és més, els hi demanaria si us plau que es posin a governar, portem
massa temps sense govern, necessitem un govern que governi. Ara, governin, no
ens entretinguem més, perquè, escolti, cada dia que passa els ciutadans pateixen
per la manca de decisions.
No els hi explicaré, perquè vostès ho saben, vostès saben el “lio” que tenim amb el
tema de la no pròrroga del contracte programa de serveis socials el 31 de
desembre, o això a vostès no els importa res, a vostès això no els importa res?
Perquè si no fem alguna cosa, en aquest ajuntament hem de fotre al carrer a 63
persones. ¿A vostès això no els importa res? Escolti, estem parlant d’aquestes
coses, estem parlant d’això. Estem parlant de democràcia, estem parlant de
legislació, estem parlant de fer les coses com les hem de fer.
I després, una altra qüestió, no confonguin estat amb govern, són coses diferents, i
em sembla que en algun altre moment en el mandat municipal anterior, jo vaig fer
una referència dient, escolti, jo ja entenc que hi hagin ciutadans i ciutadanes a
Catalunya que veient l’actuació de l’actual govern del PP, vulguin sortir corrents, ho
entenc, però miri, és que democràticament a Espanya es va decidir que el Sr. Rajoy
fos el President del Govern i que la cambra del Parlament Estatal, del Congrés,
tingués majoria absoluta.
L’hem de guanyar a les urnes, hem de fer una altra cosa, i ens hem de posar en
una altra situació, a partir de la qual podem modificar, si ha de ser amb un
referèndum, si ha de ser amb un no sé, escolti, amb el que acordem, però serà a
través del diàleg i del pacte, no carregant-nos l’ordenament jurídic i dient que les
lleis no cal complir-les, perquè com els hi deia abans, si el Parlament decideix que
no cal complir, ell no necessita complir les lleis, amb quin valor, amb quina força,
amb quina legitimitat, exigiran als ciutadans que compleixin la resta de l’ordenament
jurídic, per què les han de complir.
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El Sr. Miguel García feia una hipòtesi, a l’ajuntament de l'Hospitalet si es declara la
independència ¿podem fer aquí una trobada i decidir que nosaltres no volem acatar
la nova legislació?¿ho podem decidir? Per tant, siguem coherents, democràcia, sí,
tota i amb tota la contundència, però perquè la democràcia sigui contundent, perquè
la democràcia sigui viable, una legislació que democràticament, per això hi ha un
poder legislatiu, que democràticament faci aquesta legislació.
Per acabar, recordar-los una cosa, en el...

Essent les 21.46 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2on Tinent d’Alcalde.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Mireu, després d’una dictadura no hi havia masses lleis, algú es va posar d’acord
per intentar tirar endavant una Constitució. A mi, un estat espanyol, un govern, un
país, és igual, digueu-li com vulgueu, que cada vegada que ha tingut una dictadura
ha necessitat fer..., o sigui, no és capaç de tenir constitucions contínuament, perquè
és incapaç de governar-se i sempre ha de fer dictadures, Constitució, dictadures,
Constitució. I parlem de la Constitució com si fos un llibre que s’obre sol i parla, és
el “acabose”.

Quan parlem del pacte, consens i tal, sí, sí, dos pacten quan dos volen, dos pacten
quan entren a pactar i els dos es descorden els cinturons, baixen dos centímetres, i
entren amb ganes de pactar. Quan un es creu superior, perquè l’entelèquia d’una
Constitució li diu que és superior, i no té ganes de pactar, no pacta. I aquest és el
problema que té l’estat català, cap problema més. Igual si em parlen de govern i tal,
1.950.000 persones ens diuen que ara 63 persones perdran no sé què i quantes
persones no estan aquí a Catalunya, quantes dels 7 milions de catalans no es
reverteixen els seus impostos que no retorna Espanya. ¿Comptem 63 o comptem 7
milions? Comptem el que ens interessa, doncs comptem el que ens interessa.

Però la realitat és tossuda i 1.950.000 persones no són insurrectes, la meva mare
amb 75 anys no és insurrecta, al contrari, és demòcrata, i facin el punyeter favor de
fer un referèndum com van fer a Escòcia, surtin i guanyin, i es guanyaran la
legitimitat democràtica i el país i el respecte de tothom, però com que no els hi dóna
la gana, perquè en aquests moments tenen por a perdre un referèndum, aquest és
el problema. I llavors estem partits, estem partits quan empatem, imagineu-se, ens
tenen por quan empatem, quan ens diuen que empatem o que no guanyem
suficientment.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Varias cosas, decirle a la Sra. Carballeira que no hemos sido los no separatistas,
los no independentistas, quienes han empezado todo este proceso de ruptura con
el resto de España, ha sido un Presidente Mas, que a raíz de unas consecuencias y
una debilidad como partido y como líder político, pues que ha decidido liarse la
bandera a la cabeza, y en lugar de gobernar, pues “tirar pel dret” y empezar la
desconexión.
Es verdad, yo hay muchas leyes que no he votado y la Constitución no la voté, no
había nacido o hacía muy poco que había nacido, era muy jovencita, pero mientras
que están vigentes las leyes, pues tenemos que cumplirlas, y si no nos gustan,
pues hay que tener las mayorías necesarias para poder modificarlas, pero mientras
que estén en vigor, pues es responsabilidad de todos cumplirlas, porque si no con
qué autoridad pedimos a los ciudadanos que cumplan o no las leyes, que paguen o
no sus impuestos, que hagan lo que quieran, cuando los propios gobernantes que
tenemos la responsabilidad y debemos tener la autoridad, para cumplir y hacer
cumplir las leyes, pues no lo hacemos.
Decirle al señor García de Esquerra Republicana, que nosotros no autorizamos y
no autorizaremos, mientras que el Partido Popular esté gobernando en España, no
autorizaremos un referéndum, porque las competencias que tiene la Generalitat no
permiten autorizar un referéndum, como la Generalitat no tiene competencias para
poder desarrollar un referéndum, pues no lo vamos a autorizar.
En cualquier caso usted habla de la Constitución, le podría decir lo mismo yo con el
tema del Estatut, ustedes hicieron campaña activa por el no del Estatut y en cambio
ahora lo defienden, pues a nosotros con la Constitución nos pasa lo mismo,
nosotros teníamos unos principios, hicimos una campaña, finalmente la
Constitución se aprobó y la acatamos, como acatamos todas las leyes y todas las
sentencias.
Respecto del tema del franquismo, pues es que son ya supercansinos, qué quiere,
que condene el franquismo, condenamos el franquismo, dicho está, que conste en
Acta Sra. Secretaria.
Ustedes hablan de recortes, de recortes que el Partido Popular, bueno, se dedica a
recortar la calidad de vida y los derechos sociales, y yo quiero recordarle que
Esquerra Republicana lleva poco tiempo, porque tampoco ha durado mucho la
legislatura, con CiU, apoyando medidas de recortes tanto en sanidad, como en
educación, y parece que ustedes, pues miran para otro lado cuando se habla del
gobierno de Cataluña, y mientras tanto se dedica el dinero de todos los catalanes
independentistas y no independentistas, a pagarles la fiesta a los independentistas,
y luego tiene que venir el gobierno de España a pagarle la fiesta a los
farmacéuticos, porque pobres no pueden llegar a final de mes y tienen una deuda
desde el mes de julio.
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Entonces, si ustedes tanto repudian el gobierno de España, repudian lo que es
España en general, por qué se presentan, ahora vienen unas elecciones y se
presentan, la CUP en eso es supercoherente, no comparten el proyecto a nivel
nacional y, por tanto, no se presentan en un proyecto que no quieren compartir y no
quieren tener nada que ver, pero ustedes en cambio lo critican, pero luego cuando
llega el momento de la verdad, pues no hacen más que presentarse. Decirle, por
último, que nosotros trabajaremos, como ya le he dicho antes, desde el gobierno de
España, con Mariano Rajoy, seguiremos trabajando mientras que estemos en el
gobierno, para que Cataluña siga formando parte de España.
Y luego decirle al Sr. Monrós, que les prioritats del Sr. Mas no són les prioritats dels
catalans i les catalanes, i les prioritats de Junts pel Sí, en teoría l’única prioritat és
fer president al Sr. Mas, quan nosaltres entenem que, bé, per això, ja ho dic jo,
nosaltres entenem que Catalunya té unes prioritats i si tan preocupats estan per
cobrir les necessitats de tothom, doncs el que haurien de fer és deixar enrere la
possibilitat que el Sr. Mas, perquè no té el suport, de la majoria parlamentaria, i
posar-se a treballar.

Essent les 21.53 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Verá Sra. Esplugas, es que en la declaración, en el anexo, habla precisamente de
proteger derechos fundamentales como el de vivienda, educación, salud, etc. Usted
dice que quien ha empezado esto ha sido Artur Mas, yo le quiero recordar que el
Partido Popular salió a la calle a recoger firmas en contra del Estatuto, entonces, yo
podría hacer como Piqué y decir, Mariano contigo empezó todo.
Verá, pueden seguir repitiendo que no nos preocupamos de las necesidades de la
gente, precisamente si optamos muchos por la independencia, es precisamente
porque vemos que en el estado español no se protegen nuestros derechos, vemos
que el estado español está ahogando financieramente a Cataluña. Usted habla de
pagar a las farmacias, yo le quiero recordar que los catalanes pagamos impuestos,
impuestos que se van a Madrid e impuestos que nos devuelven y encima tenemos
que pagar intereses.
Decía el Sr. Belver que aquí va a haber un vacío legal o algo así, no se trata de que
no haya legalidad, simplemente que el Parlamento obedezca a la legalidad
catalana, aprobada en el Parlamento de Cataluña.
Y el Sr. García hablaba de que somos muy pesados, oiga, ustedes en su
competición para ver quién es el más nacionalista español, nos han traído dos
mociones al precio de una. Y sobre quien hace el ridículo o no hace el ridículo,
bueno, los ciudadanos ya juzgarán y le pueden ver a usted en cada Pleno. Muchas
gracias.
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SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sr. Coque, ya está bien de historias y de ridículos, ustedes saben que Europa
ya les ha dicho por activa y por pasiva que hacen el ridículo, pero cuarenta veces,
no una, muchas veces. Mire, aquí a veces se habla de sentimientos ¿verdad?
¿usted se cree que los sentimiento son fuente de derecho? Yo creo que no, son
eso, sentimientos, porque fíjese, yo le voy a poner un ejemplo, yo me puedo
enamorar de nuestra Alcaldesa y quererla mucho, estar muy enamorado, pero ¿eso
me da algún derecho sobre ella? ninguno, por poner un ejemplo, no me da ningún
derecho, los derechos se regulan con leyes ¿me entiende usted? Los sentimientos
no son fuente de derechos, otra cosa es que sean respetables, siempre están con
lo mismo, que yo me siento o me dejo de sentir, oiga, que eso es muy bonito, muy
loable, todo lo que ustedes quieran, pero no es una fuente de derecho, ya le he
puesto ese ejemplo.
Por lo tanto, oiga, estamos hartos ya de que ustedes apelen al franquismo, eso
hace ya tantos años que pasó que ni usted conoció el franquismo, por suerte no lo
conoció, y están siempre retroalimentándose del franquismo, ustedes y algunos
grupos, que sacan periódicamente, cuando les conviene, sobretodo en época de
elecciones, ese tema que felizmente está olvidado, y que seguramente habrá por
ahí todavía alguno de estos que ustedes llaman fachas, con razón eso sí, no a
cualquier demócrata que defendemos simplemente la unidad de España y tenemos
todo el derecho legítimo, que nos llaman fascistas, fachas, charnegos, etc. Mire, ya
está bien de insultos, ya está bien, y nos llaman a nosotros, usted que tiene una
corte de acólitos en Twitter, faltando el respeto cada día, a mí ahora mismo había
como 20 o 30 que proceden de sus amigos.
Y no es cierto lo que usted dice, porque usted un día le dé por poner un tuit donde
exagera una serie de circunstancias y no explica usted por qué esa cierta reacción,
que no es tal como lo dice, no lo explica, porque no hay reacción sin efecto. Mire,
Sr. Coque, déjese ya de comernos aquí, como se suele decir en clave de la calle, el
coco, que no, que no, que ya no puede ser, que no hay porqué salirse del marco
constitucional español para conseguir lo que ustedes quieren, pero hay que
convencer y eso es democracia, y no son capaces de convencer, ya han
convencido a unos cuantos, pero ya de ahí no van a pasar, ya se lo digo yo.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bueno, yo quería recordarle al Sr. García de Esquerra Republicana, decirle que
nosotros tenemos la libertad de presentar las mociones que creamos oportunas, ya
sea por separado o juntos, de la misma manera que en el Pleno pasado ustedes
presentaron mociones relativas de apoyo al Presidente Mas y a Lluís Companys,
pues nosotros, como fuerzas políticas podemos presentar las que creamos
oportunas.
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Respecto a la “cantarella” del España nos roba y todo esto, o sea, es que me
parece ya cansino también. Nosotros tenemos un modelo de financiación que se
aprobó y sobre ese modelo de financiación es con el que trabaja el gobierno de
España y se trabajó en el momento que gobernaba el Partido Socialista y que
gobierna ahora el Partido Popular, cuando se revise el modelo de financiación,
ustedes, en función de la influencia que tengan en el Congreso de los Diputados,
pues podrán decidir mejor o peor el modelo de financiación, pero mientras tanto,
España no nos roba, España nos ayuda, y si no para muestra los farmacéuticos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hem finalitzat el bloc de les mocions del Partit Popular, entrem a les
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 35 i 36; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 35.- PER A LA REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE L’ACTUAL
REGULACIÓ SOBRE ESTABLIMENTS, ACTIVITATS COMERCIALS I SERVEIS.
PARA LA REVISION Y ACTUALIZACIÓN DE LA ACTUAL REGULACIÓN
SOBRE ESTABLECIMIENTOS, ACITIVIDADES COMERCIALES Y SERVICIOS.
Ha estat rebutjada amb 12 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M.
García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; amb 10 vots a favor dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; assistents presents en el moment de la votació.

MOCIÓ 36.- DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 20 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
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Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 7 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Cataluña ha votado en muchas ocasiones el marco normativo del que se quiere
dotar. En diciembre de 1978, fue una de las Comunidades Autónomas en las que la
Constitución recibió más apoyos tanto por la participación como por el resultado. El
95,15% de los catalanes que fueron a votar dieron su apoyo a la Constitución,
representando un total del 61,43% de los catalanes sobre el censo. Nunca un
referéndum ha tenido tanto apoyo popular.
Es justamente esa Constitución, fruto del consenso, del pacto y del esfuerzo entre
todos los españoles lo que llevó al mayor periodo de prosperidad que hemos
conocido en nuestra historia, garantizando los derechos fundamentales de todos los
españoles y la soberanía nacional.
El pasado 9 de noviembre, el Parlament tramitó la Resolución 1/XI sobre el inicio
del proceso político en Cataluña como consecuencia de los resultados electorales
del 27 de septiembre de 2015. Con una sociedad más fragmentada que nunca, una
lectura sosegada de los resultados invita cuanto menos a la prudencia, ya que no
permitirían ni siquiera modificar el Estatut.
La distribución de diputados por provincias permitió, por lo tanto, que el texto fuera
aprobado con los votos a favor de los representantes del 47,7% y en contra de los
representantes del 51,7% de los catalanes.
La primera declaración de la legislatura promueve el objetivo literal de "iniciar la
creación del Estado catalán independiente en forma de república" cumpliendo
“exclusivamente las normas o los mandatos emanados” de la cámara autonómica,
en clara contradicción con el principio de jerarquía del ordenamiento jurídico y
constituyendo una agresión a la voluntad democrática de la mayoría de españoles,
expresada durante años con el presente marco legislativo.
Atendiendo que el Tribunal Constitucional sentenció el 25 de marzo de 2014
(42/2014) que “toda decisión del poder [ha de quedar], sin excepción, sujeta a la
Constitución sin que existan, para el poder público, espacios libres de la
Constitución o ámbitos de inmunidad frente a ella".

…/…

189

Considerando que el Consejo de Estado emitió el 10 de noviembre un informe en el
que afirmaba que “la resolución adoptada por el Parlamento de Cataluña implica la
vulneración evidente núcleo esencial de la Constitución española -la atribución de la
titularidad del poder constituyente- y su declarada insumisión a las instituciones del
Estado".

Valorando que, tal y como se dice en dicho dictamen concluye que existen
fundamentos jurídicos suficientes para impugnar ante el TC -según lo establecido
en el artículo 161.2 de la Constitución y 76 y 77 de la Ley Orgánica de dicho
tribunal- la resolución aprobada en el Parlamento catalán sobre el inicio del proceso
político en Cataluña "como consecuencia de los resultados electorales del 27 de
septiembre de 2015 y su anexo".

Atendiendo que el 11 de noviembre el Tribunal Constitucional admitió a trámite la
impugnación presentada por el Abogado del Estado, en nombre y representación
del Gobierno de la Nación contra dicha resolución del Parlament de Cataluña,
causando así la suspensión automática del texto.

El Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Manifestar nuestro más profundo rechazo a la Declaración 1/XI del
Parlament de Cataluña.
SEGUNDO.- Instar a todos los grupos políticos del Parlament de Cataluña a
trabajar a favor de las necesidades reales de los catalanes y a abandonar el
proceso rupturista que ha dividido a la sociedad catalana.
TERCERO.- Instar a los grupos políticos del Parlament, a la Mesa y al Secretario a
cumplir la ley y las sentencias que se deriven del ejercicio de sus funciones y
decisiones.
CUARTO.- Proclamar el compromiso de este Ayuntamiento con la legalidad vigente
que emana de la Constitución y del Estatut.
QUINTO.- Dar traslado a los grupos políticos en el Parlament de Cataluña y a las
federaciones y asociaciones de municipios FEMP, FMC, ACN, AMI y a los
sindicatos CCOO y UGT.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
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En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 37 i 38, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. García.

Essent les 22 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Gràcies. Les conseqüències de la crisi econòmica són devastadores per a la nostra
societat, el 20% dels ciutadans del nostre país viuen en condicions de pobresa i
amb risc d’exclusió socials. Aquest risc d’exclusió social cada dia, malauradament,
va augmentant. En el nostre país, una de cada cinc persones tenen problemes per
poder pagar els rebuts de la llum, l’aigua o el gas, o simplement no poden fer front a
aquests pagaments. La pobresa energètica és una realitat que afecta als nostres
veïns i veïnes i cal que entre tots busquem solucions per eradicar-la.
En aquesta direcció, s’ha treballat, des del consens, en el Parlament de Catalunya,
aprovant diferents mesures, decrets o modificacions de Llei, per tal d’impedir el tall
de subministrament dels mesos de novembre al mes de març; desenvolupar
procediments per evitar talls de subministraments d’aigua, energia i gas; creació
d’un fons d’atenció solidaria de subministraments bàsics, un fons que es va crear
una aportació inicial de dos milions d’euros per combatre la pobresa energètica.
O també des del Parlament de Catalunya es va aprovar, a instàncies de la
Plataforma d’afectats per les hipoteques i l’Observatori pels drets econòmics,
socials i culturals, diferents mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i de la pobresa energètica, entre les quals hi havia forçar a les entitats
financeres a facilitar un lloguer social durant tres anys, a les persones en situació
d’exclusió social que estiguin a punt de perdre la casa o garantir i blindar els
subministraments bàsics d’aigua i llum.
Davant d’aquestes iniciatives aprovades pel Parlament de Catalunya, ens trobem,
com sempre, un govern del Partit Popular que utilitza tota la seva maquinària per
derogar aquesta legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en
situació de pobresa energètica, utilitzant sempre el seu braç armat que és el
Tribunal Constitucional. Uns atacs que es repeteixen constantment i que no només
van en contra de les Lleis que aprova el Parlament de Catalunya, sinó que també
ataquen directament als recursos adreçats a les persones més febles de la nostra
societat.
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Per aquest motiu presentem aquesta moció, amb els següents punts:
En primer lloc, demanem que l’ajuntament de l'Hospitalet manifesti el seu rebuig a
l'actitud del Govern espanyol de recórrer al Tribunal Constitucional qualsevol
resolució de la Generalitat o del Parlament de Catalunya, per tirar endavant
polítiques per combatre la pobresa energètica.
També instem a la Generalitat de Catalunya a seguir impulsant polítiques de suport
a les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica.

També demanem com a punt, donar compliment a la Llei catalana, especialment en
allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de
subministrament, per tal que concedeixin ajuts a fons perdut.
Com a quart punt, volem també que es reforcin i segueixin ampliant actuacions de
caire municipal i llur coordinació, des de l’ajuntament, amb les altres
administracions, per combatre la pobresa energètica. En aquest sentit, voldria
felicitar a l’equip de govern per aquest pas que va fer ahir, d’un anunci de 800
milions d’euros, contra la pobresa energètica, perdó, perdó, 800.000 euros, perdó,
contra la pobresa energètica, provinents de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que
crec que és un pas molt important, que compartim, crec, tots els diferents grups
polítics.
També demanem la creació d’una Taula sobre la Pobresa Energètica amb la
participació de l’Ajuntament, els agents socials i veïnals i les companyies d’aigua,
gas i llum, amb l’objectiu de ser més eficients i millorar les actuacions per evitar els
talls de subministrament a les famílies vulnerables.
I demano la creació, una altra vegada en aquesta legislatura, perquè som
conscients que en l’anterior legislatura s’havia aprovat una moció que també hi
havia, doncs una taula, en principi, sobre la pobresa energètica, però que en
principi, des del nostre coneixement, creiem que aquesta taula no es va posar en la
pràctica en cap moment i, per tant, com iniciem una nova legislatura, continuem i
demanem aquesta creació d’aquesta taula, per tal de profunditzar en polítiques de
combatre la pobresa energètica que afecta als nostres ciutadans i ciutadanes de
l'Hospitalet.

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

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Està clar, a favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció, per nosaltres és un tema molt, molt,
molt important, des de la CUP-Poble Actiu creiem que s'ha de fer molt més en
matèria de pobresa energètica, molt més del que diu la moció, entenem el sentit de
la moció. No ara quan s'ha aprovat la ILP impulsada per la pressió social i popular
de la PAH i l'Aliança contra la Pobresa Energètica i que ens temem que la voluntat
majoritària dels partits que governen és deixar aquesta llei al calaix com a paper
mullat, fa la sensació. Perquè és com el dia de la marmota, n'hi ha eines, però falta
voluntat política per enfrontar-se al model que ens està empobrint, en aquest àmbit
també. Ja fa anys que tant la Llei d'Habitatge de Catalunya com el Codi de Consum
permeten incidir amb polítiques contra les desigualtats, ja les tenim aquestes lleis
des de fa anys.
El problema és gravíssim, a Catalunya més de 300.000 famílies tenen dificultats per
fer front a les factures dels subministres de l'aigua, la llum o el gas. Això és
necessari posar-ho directament en relació amb el model de quasi monopoli pel qual
n'hi ha 3 empreses multinacionals com són Endesa, Gas Natural i Agbar, que són
les gestores del subministres a les nostres llars. Aquest tipus de model permet
pràctiques abusives que tots i totes coneixem amb unes factures gens transparents
i uns preus que donen beneficis multimilionaris a aquestes empreses. La factura de
la llum ha pujat més d'un 80% en els darrers 8 anys.
Però què passa si una família no pot pagar el rebut? Ho sabem! Aquesta família
tindrà talls de subministraments que vulneren el dret universal a l'habitatge, el dret
universal a l'accés a l'aigua i a la energia. Ho sabem, n'hi ha una vulneració de
drets universals de manera reiterada. I ¿què fan les Administracions mentre això
succeeix a centenars i milers de veïnes dels nostres barris? Posen pedaços,
sempre apliquen mesures que no afecten a les multinacionals que s'enriqueixen a
costa dels nostres drets i, fins i tot, com és el cas amb la pobresa energètica, els hi
paguen amb fons públics els rebuts i factures de les famílies que no poden pagar.
Hem de dir que els bons socials o aquests pagaments de factures a Gas Natural o
Endesa són clarament mesures insuficients. ¿O és que no seria possible combatre
la pobresa energètica amb els beneficis multimilionaris que estan guanyant
aquestes companyies mes rere mes, any rere any? Però clar, no hem d'oblidar que
molts polítics que han estat càrrecs públics a l'Administració de l'Estat, després han
passat a ser càrrecs dels consells d'administració d'aquestes mateixes empreses
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multinacionals que ens subministren la llum, el gas o l'aigua. Felipe González o
Jose María Aznar són els exemples paradigmàtics d'aquestes portes giratòries.
No és d'estranyar doncs, que el govern del Partit Popular vagi corrents al Tribunal
Constitucional per impugnar qualsevol normativa contrària als interessos de les
seves companyies, de les “seves” companyies. En tot cas, la gestió dels serveis
bàsics comença per garantir l'accés a l'aigua i a l'energia com a drets universals i
no com a mercaderia. Llavors, si aquestes empreses privades no garanteixen
l'accés, la pregunta és si les necessitem. Aquesta moció que presenta Esquerra
Republicana vol assenyalar i denunciar l'actitud i fets del govern central del Partit
Popular respecte els recursos al Tribunal Constitucional per frenar l'aplicació del
codi de consum i la ILP promoguda per la PAH i l'Aliança contra la Pobresa
Energètica.
D'altra banda, la moció d'Esquerra Republicana presenta la proposta d'una Taula
sobre pobresa energètica amb l'Ajuntament, però aquest ajuntament, amb el govern
del PSC i d’ICV-EUiA, van aprovar el passat mes de novembre del 2013 una moció
que proposava la creació d’una Taula de Pobresa Energètica per analitzar, literal,
per analitzar la situació i cercar solucions, reforçar l’atenció municipal en aquests
casos, negociar amb les companyies per no tallar els subministraments,
especialment en els mesos d’hivern, i reclamar a la Generalitat un Pla de xoc contra
la pobresa energètica, torno a dir, mes de novembre de 2013. ¿Hem de suposar
que no han tingut temps fins al dia d’ahir, dilluns 23 de l’11 del 2015, per llençar una
campanya concreta sobre la pobresa energètica als mitjans de comunicació? ¿Dos
anys no han estat prou temps com per constituir aquella taula que acordaven fa
exactament això, dos anys? ¿És possible que calguin dos anys?
Compartim el que s'expressa a la moció i votarem a favor, però recollim més
propostes dels agents que treballen l'eficiència energètica i fan feina al carrer amb
casos de pobresa energètica als nostres barris:
- Es reclama un programa municipal de millora de l'eficiència energètica, tema
superimportant per nosaltres també, i contra la pobresa energètica, ens consta que
l'entitat Àmbit Energètic, per exemple, ha presentat propostes que han aconseguit
implementar, per exemple, al Prat de Llobregat, sobre l’eficiència energètica.
- Es reclama també la millora del protocol amb Serveis Socials en els casos de
pobresa energètica que arriben a les entitats, és flagrant els casos, és flagrant les
dificultats que s’estan trobant les entitats que aporten o que acompanyen casos a
serveis socials, en el protocol d’atenció a serveis socials i de relació amb aquestes
entitats i d’atenció a aquests casos.
- Es reclama l'aplicació efectiva de la ILP contra la pobresa energètica, la llei
24/2015.
- I anàvem a preguntar que reclamaven transparència en quant a la gestió dels més
de 800.000 euros que l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha traspassat a
l'ajuntament de l'Hospitalet per destinar-ho al pagament de factures i rebuts a les
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companyies subministradores en casos de pobresa energètica, però ahir a la tarda
o ahir al migdia, ens ho van contestar amb una campanya pública als mitjans de
comunicació, que destinaven a quatre o cinc programes diferents, bé, està bé, un
dia abans del Ple sabent que hi hauria la moció, està bé, està bé.
- Per acabar reclamem també que la web institucional de l'ajuntament inclogui en
primera plana un apartat amb tots els recursos disponibles per lluitar contra la
pobresa energètica i per la millora de l'eficiència energètica, que els dos temes
siguin accessibles des del primer moment que una persona entra, visita, la web del
nostre ajuntament. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Entenem per pobresa energètica la incapacitat d’una llar de satisfer els serveis
d’energia i aigua, per cobrir les necessitats bàsiques dels seus membres, una
incapacitat per mantenir l’habitatge en unes condicions de climatització adequades
per a la salut, de 18 a 20 graus centígrads a l’hivern i 25 a l’estiu, i no disposar dels
mínims d’aigua potables, 100 litres per persona i dia.
Segons l’Institut Estadístic de Catalunya, un 11% de les llars catalanes, és a dir,
300.000 famílies, podien tenir problemes d’aquest tipus durant l’hivern del 2014 i
tenint en compte que la situació econòmica continua essent igual de precària, no
podem esperar que enguany aquesta xifra sigui inferior.
El govern de la Generalitat pretenia impedir el tall de subministraments energètics
en el període de novembre a març, tram hivernal, a les persones en aquesta
situació. Segons el Decret Llei 6/2013 de 23 de desembre, els serveis socials, en un
termini màxim de quinze dies des de la recepció de la sol·licitud, havien d’emetre
informe de compliment de les condicions indicades, per poder presentar-lo davant
de les empreses subministradores, obligades a suspendre el procediment
d’interrupció del servei.
Aquestes mesures van permetre que un bon nombre de persones es beneficiessin
de la moratòria a l’hivern del 2013-2014. Aquest és el segon hivern que no serà
possible, ja que el govern de l’Estat Espanyol va presentar un recurs
d’inconstitucionalitat, que un cop admès a tràmit, suspèn de forma cautelar la seva
aplicació. Aquest gest indigne es basa en què el decret envaeix les competències
de l’Estat regulades a l’article 149, en matèria de règim energètic, ja que contradiu
la normativa bàsica estatal i té impacte en la resta de consumidors d’electricitat
d’altres comunitats autònomes.
Per Convergència de l'Hospitalet ha estat, és i seguirà essent una prioritat buscar
solucions per revertir la greu situació per la qual estan passant algunes famílies, ja
sigui per les dificultats en el manteniment de l’habitatge o dels subministraments
bàsics, i per aquest motiu votem a favor de la moció.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nosaltres votarem en contra, si bé podem estar d’acord amb que cal abordar la
necessitat d’aquestes persones que estan patint pobresa energètica, nosaltres
interpretem que aquest moció és un atac directe al Partit Popular i al govern del
Partit Popular. S’utilitza el llenguatge de violència tal com “el estado nos roba a una
autonomía” o es presenta com un estat que ataca una normativa, així que el que
primer nosaltres demanaríem és que des del separatisme es deixi de parlar amb
aquest llenguatge de violència.
I és que clar, a veure, recórrer al Tribunal Constitucional, jo crec que és una cosa
normal, el govern de la Generalitat, sense anar més lluny, el dia 17 de novembre va
aprovar que volia recórrer quatre lleis espanyoles, del govern de l’Estat, doncs al
Constitucional, o sigui, si el Constitucional és dolent, és dolent per a tot i si és bo,
acatem el que diu. El que no pot ser és actuar en funció dels interessos en un
moment donat o no, nosaltres demanem coherència i que si es recorren sempre o si
vostès demanem la desconnexió, doncs que la demanin per a tot.
Per això nosaltres entenem que aquesta moció és un exercici de cinisme pur i dur,
de demagògia, que el que fica és al centre el drama de les persones que estan
patint pobresa energètica, i l’únic que fan és atiar l’odi, podríem dir, contra Espanya,
contra el govern de Mariano Rajoy, amb l’única voluntat de desgastar la imatge
d’Espanya en benefici del procés independentista. Per tant, nosaltres votarem en
contra.

Essent les 22.17 hores, abandona la sessió el Sr. Iván Nieto Martínez, regidor del
grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i AlternativaPIRATES. Així mateix, s’incorpora a la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor
del grup polític municipal del Partit Popular.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El tema de la pobresa energètica és un tema recurrent en aquest Ple, el passat Ple
van presentar una moció de la PAH on feia referència precisament a una sèrie de
mesures, demanaven una sèrie de mesures per pal·liar aquestes situacions.
I precisament, com ja s’ha dit, fa dos anys, el 23 de novembre, el grup municipal
d’Iniciativa-Esquerra Unida presentava una moció sobre la pobresa energètica i la
creació d’una taula específica i una sèrie de mesures per pal·liar aquest tipus de
pobresa, que s’ha incrementat, des d’aquella moció, per una crisi econòmica que
creix any rere any, i aboca a l’exclusió a milers de famílies.
Quan elements estratègics tan importants com és la llum, l’aigua, el gas, que són
elements fonamentals per la vida digna de les persones, queden en mans d’entitats
privades, passen aquestes coses, els escàndols de les factures són continus i
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moltes famílies no poden ni assolir el cost, moltes vegades en aquestes factures no
és el consum el que més grava, sinó impostos que estan allà.
Jo vull fer referència a el que va ser durant els anys 90 la lluita de l’aigua, i allò va
ser exemplar, perquè, a més a més, va ser el moviment veïnal el que ho va
impulsar i va agafar temes de la OMS, o sigui, amb barems de la OMS, per decidir
quines tarifes podien ser adequades, en uns trams, i d’alguna manera també
donava un càstig a aquelles persones que feien un mal ús d’aquests elements tan
importants per la vida.
És aquest segurament el camí, jo crec que hem de tornar una altra vegada a lluitar
per tenir accés a la llum, a l’aigua, i al gas, de manera digna i de manera,
evidentment més igualitària. Nosaltres votarem a favor, perquè considerem
fonamental aquest accés, com a drets fonamentals de les persones per aconseguir
una vida digna i lluitarem per aconseguir també una societat més justa i més
igualitària.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Ciudadanos dará apoyo a cualquier iniciativa sobre la pobreza energética, como no
puede ser de otra manera. Nosotros ya, Ciudadanos en el Parlamento catalán ya
votó a favor de la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en
el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, ya que se centra en los problemas
reales de los ciudadanos y trata una emergencia social básica, por lo tanto…
Pero miren, la verdad es que nosotros no nos acabamos de creer esto, entendemos
que pueden tener su sensibilidad también social, como todo el mundo, al fin de al
cabo todos somos personas, pero entendemos que sus prioridades no son esas,
sus prioridades no son los problemas reales de la mayoría de la ciudadanía, sino el
proceso independentista, por eso “trontolla una mica”. Por eso esa tramitación
precipitada de ustedes en el Parlamento, tenían “pressa” ¿no? tenían urgencia de
acabar la legislatura para convocar esas elecciones plebiscitarias, eso es cierto,
eso no lo pueden negar que tenían prisa y deprisa y corriendo metieron eso ahí.
En cualquier caso, no les niego sensibilidad, porque supongo que como seres
humanos también estarán a favor de que la pobreza energética a cuanta menos
gente afecte, pues es un drama social y hay que intentar evitarla, pero no está entre
sus prioridades, eso sí lo tenemos claro, las prioridades suyas son la barca para
Ítaca y tirando que te pega y vamos a ver hasta dónde llegamos.
Desde luego, no se nos olvida una cosa, que ustedes han picado el anzuelo de la
independencia que les ha puesto Mas, a cambio de avalar, eso no se nos olvida,
por eso no creemos mucho. Los recortes, consolidando los recortes aplicados
desde 2011, en educación el 20%, por eso es que se contradicen cosas ¿no? eso
es lo que les decía, en el gasto social un 23% y en salud un 23%, cuando había
más paro, más necesidad y más desigualdad, pues ustedes han apoyado esos
recortes, han picado un poco el anzuelo que les puso Mas para que lo apoyaran ahí
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y han avalado unos recortes que sabemos hasta dónde han llegado y que han sido
sangrantes para la sociedad catalana.
En cualquier caso, como no puede ser de otra manera, apoyamos la moción,
porque la pobreza energética es una emergencia social que las administraciones
tienen la obligación de abordar, y celebramos que en este ayuntamiento, de verdad
que lo celebramos, que en este ayuntamiento se cree una mesa sobre la pobreza
energética, eso es una buena dinámica que yo creo que no habría que abandonar,
esperemos que si esa mesa se monta y se trabaja con ahínco, dé sus frutos, que
no quede en expectativas como siempre, por eso lo celebro que el ayuntamiento,
pues esté en esta mesa. Muchas gracias.

Essent les 22.12 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Iván Nieto Martínez, regidor
del grup polític municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa-PIRATES.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Bé, Sr. Antoni García, ens hagués agradat poder debatre el contingut d’aquesta
moció potser abans d’aquest Ple. En tot cas, ja li avancem que nosaltres votarem a
favor aquesta moció, fins i tot el punt cinquè, en el que discrepem, sobre la
composició de la taula, perquè entenem que les empreses subministradores no han
d’estar en aquesta taula social i, per tant, aquest punt cinquè, amb aquesta
composició no el votarem a favor, sí a la resta de la moció.
Miri, nosaltres venim actuant des de fa tres anys en aquest tema de la pobresa
energètica, potser el Sr. Giménez de la CUP-Poble Actiu em deia que no era
coneixedor, però li donaré un parell de dades, l’any 2012 ja es va signar un acord
amb AGBAR que ha permès que no es tallés el subministrament a cap família, que
tinguéssim 2.100 famílies amb subministrament d’aigua per un valor 540.000 euros,
i això és fruit d’un acord que es va fer amb AGBAR des d’aquest ajuntament.
Ho dic perquè igual que s’ha fet això, s’han atès 700 famílies amb ingressos baixos,
bé sigui per pensions o bé sigui per composició familiar, a la qual també se li han
aplicat bonificacions del 25% i, fins i tot, del 30%, i això ha abastat a 700 famílies
més. I això és una mostra de moltes més coses que s’han fet, l’any passat, per
exemple, es van pagar despeses en rebuts de llum i gas de prop de 150.000 euros
des dels serveis socials, això són fets, no són invencions, ni ens hem inventat
aquest programa ahir, ni res d’això.
Efectivament, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 20/2014, de 29 de
desembre, sobre el codi de consum de Catalunya, i també és cert que el govern
central, el Partit Popular, va portar aquesta Llei al Constitucional deu mesos
després amb un recurs. I jo faig una pregunta també, durant aquest temps, el seu
grup que ha estat oposició al Parlament i també és soci del govern d’Artur Mas,
aquesta Llei la va desenvolupar, però vostè ho ha dit, van posar dos milions
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d’euros, dos milions d’euros és el que aquesta ciutat acabarà gastant en un
quadrienni, per tant, per a tota Catalunya, dos milions d’euros, tampoc sembla que
sigui, en fi, la panacea.
Què hem fet a l'Hospitalet bàsicament i que ahir revelàvem en una campanya
d’informació pública, doncs el primer que hem fet és posar diners del món local,
com sempre, com vam fer l’any passat i com ara podem fer en aquest 2015, a
través dels acords amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Efectivament, aquests
800.000 euros seran transparents, no us preocupeu, ara el que hem de fer és que
arribin a les famílies i perquè arribin hem de fer una campanya d’informació potent.
Molta gent no coneix els mecanismes per beneficiar-se d’aquests recursos i moltes
vegades es produeixen situacions de dificultat per famílies, perquè no coneixen ben
bé quin són els instruments a través dels serveis socials, per arribar a aquests ajuts.
Per tant, la primera cosa que farem en aquesta campanya, un cop tenim els diners i
els acords amb algunes companyies, és fer una campanya intensa d’informació,
especialment als col·lectius més vulnerables, la gent gran, la gent aturada, la gent
que té ingressos reduïts, perquè puguin accedir a aquests ajuts a través dels
serveis socials i evitar que cap família d’aquesta ciutat, en situació de vulnerabilitat,
pugui patir cap tall de subministrament d’aigua, de llum o de gas.
Una altra cosa que hem fet és simplificar els tràmits, fins ara necessitaven impagats
com a mínim d’un mes, de vegades de dos mesos, per iniciar el tràmit, en aquests
moments una família que tingui ja problemes per pagar el primer rebut, el que
intentarem serà atendre-la immediatament per evitar que no hi hagi ni un sol rebut
impagat i que amb aquests diners es pugui fer front a aquests rebuts. Però estem
molt sols, ahir ho deia l’Alcaldessa, estem molt sols en aquesta feina, el govern de
la Generalitat aquí no posa un duro, no posa un euro, estem molt sols i moltes
vegades molt incompresos.
Una altra cosa que també hem buscat, òbviament, és aquesta corresponsabilitat
amb les empreses, abans els hi parlava del cas d’AGBAR i estem intentant el
mateix amb d’altres companyies de subministrament. No és fàcil i no venim aquí ni
a elevar a les empreses, ni a demonitzar a cap d’elles, les empreses són empreses
que volen tenir beneficis i nosaltres el que estem intentant, en definitiva, és arribar a
acords perquè la ciutadania, la gent de l'Hospitalet, no tingui, no passi problemes de
pobresa energètica.
Una dada molt sintètica, des que hem iniciat aquest treball al mes de setembre,
amb aquests 800.000 euros, ja portem 596 ajuts, o sigui, això no ens ho hem
inventat ahir al matí, per un import de prop de 90.000 euros ja gastats, per tant,
venim de lluny. El que sí necessitem és complicitat, i l’hem tinguda, per part de la
Federació d’Associacions de Veïns i d’alguna Plataforma d’afectats per la Hipoteca,
que estan col·laborant sobre tot a difondre entre la gent més propera, doncs
aquests nous instruments, aquestes partides econòmiques, i la manera de fer
possible arribar els ajuts perquè, repeteixo, cap família pugui patir pobresa
energètica a la nostra ciutat, perquè com ja s’ha dit en aquest Ple, això és una
qüestió de justícia.
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Respecte del punt cinquè, simplement per acabar de complementar, a veure,
nosaltres creiem en aquesta taula social, però no pensem que sigui un espai perquè
hi hagin les empreses, en tot cas, el que hem de fer en aquesta taula és
consensuar, jo diria que els aspectes que hem d’intentar acordar a posteriori amb
dites empreses. Moltes gràcies.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Per contestar a diverses consideracions, jo no sé on ha vist la portaveu del PP, en
el text, que es parli d’odi o de violència, és a dir, jo en la moció, no sé si se l’ha
llegida vostè, però ni incita a l’odi, ni parla de violència, només es parla de temes de
solucionar la pobresa a nivell energètic. I també manifestar-nos en contra d’un atac
sistemàtic que fa el govern del Partit Popular a través del Tribunal Constitucional, a
tot allò que s’aprova al Parlament de Catalunya, fins i tot aquelles coses positives,
com és el treball o desenvolupar decrets que lluiten contra la pobresa energètica.
I al Sr. Castro, a veure, debatre sempre he estat en disposició de debatre, ara
mateix m’acabo d’assabentar que vostè volia debatre aquest punt de la moció, amb
mi no s’ha posat en contacte vostè en cap moment. Dir-li també que no han sigut
dos milions, que han sigut deu milions i bé, i ho he dit abans, jo crec que aquestes
propostes requereixen d’un consens de les diferents forces polítiques, jo crec que la
Generalitat de Catalunya i el Parlament de Catalunya han establit consensos
amplis, possiblement si en el nostre país gestionés tots els seus recursos
econòmics, podria destinar més recursos a polítiques socials.
També valorar positivament l’anunci que es va fer ahir per part de l’equip de govern,
d’aquests 800.000 euros que provenen de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i, en
aquest sentit, crec que hem d’avançar a què hi hagi més suport a nivell de les
persones que pateixen la pobresa energètica, per part de totes les administracions,
ja sigui la Generalitat, ja siguin aportacions que pugui fer també la Diputació de
Barcelona, el propi ajuntament o l’Àrea Metropolitana.
I no traurem del punt cinquè la participació de les companyies de l’aigua, perquè
creiem que han de ser-hi, i han de ser-hi perquè hem de saber interlocutar, en
aquesta pròpia taula, les diferents entitats, les diferents forces polítiques, per
intentar trobar, doncs solucions. I res més.
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, un parell de puntualitzacions respecte del que comentava el representant del
PSC, nosaltres preguntàvem, intentem fer-ho d’aquesta manera sempre, perquè en
sabem bastant poc de tot, llavors preguntàvem el per què fins ahir no publicaven el
que ahir van publicar. Tal i com deia també Esquerra Republicana ara fa un
moment, nosaltres ens alegrem moltíssim que dediquin aquests recursos a la
pobresa energètica, no hi estarem en contra d’això, en absolut, el que ens agradaria
és que ho publiquessin quan comencen a fer servir els recursos, no un dia abans
d’un Ple amb una moció específica sobre aquest tema. Però és simplement una
consideració que segurament serà nímia, no crec que tingui gaire importància.
Per d’altra banda, el tema de la informació creiem que és molt i molt important que
facin molt més accessible la informació sobre aquests recursos, que la facin molt
més accessible per tothom, sobretot per la gent més vulnerable com deien, i per a
la gent que ja està afectada, perquè és un problema que no acostuma a ser gaire
ben rebut o gaire ben viscut, per la gent afectada, llavors és bastant difícil que la
gent vagi a buscar recursos, perquè la gent acostuma a estar bastant avergonyida
de partir situacions d’aquest estil, llavors seria bastant important que fos molt, molt,
molt accessible aquesta informació, i sobretot que aquesta informació la tinguin tots
els agents que estan treballant, i dic tots els agents, no només els que ens agraden
i els que no, no, tots els agents que estan treballant a la ciutat per temes de
pobresa energètica, veïns de la ciutat que reben a aquestes entitats o a aquests
agents socials, estan rebent demandes de suport en temes de pobresa energètica.
Per últim, un parell de coses, la taula, en el punt cinquè del que parlàveu, la taula
s’ha de constituir, s’ha de constituir simplement, blanc o negre, però s’ha de
constituir.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A mi m’agradaria, Sra. Sonia Esplugas, una petita rectificació, jo m’he llegit la moció
i..., i li dic de tot cor i no vull entrar en polèmica, ha dit literalment que aquesta
moció atiava l’odi, i ho ha dit vostè, no ho he dit jo, ni ho ha dit ningú més que vostè,
i jo sincerament, en una moció i en moltes mocions que més o menys tots acabem
votant a favor, acabem votant a favor una cosa que a tots ens sembla bé i ens
repartim castanyes uns als altres, però clar, quan vostè diu atiar l’odi, un ho escolta
i entén el que vostè ha dit, no entenc una altra cosa, i em miro una altra vegada la
moció que han escrit el García i el García, i jo no he vist que en cap moment digui
això, i em preocupa que es faci aquesta manifestació pública d’atiar l’odi. I per això
només li demano, i li demano amb tots els respectes i carinyo, que retiri aquestes
paraules, perquè hi ha vegades que dius, bé, hem dit això, hem dit allò, però atiar
l’odi jo crec que és molt, molt fort, per intentar enfrontar Catalunya contra Espanya,
perquè en tot cas diu el que diu, però no diu res més.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sr. Monrós, hi ha moltes maneres d’atiar l’odi, i nosaltres interpretem que, de
manera sistemàtica, criticar i posar a la moció l’atac del govern d’Espanya en
relació al tema de la pobresa energètica, doncs no deixa de ser un atac més a
l’Estat, un atac més a les estructures a nivell nacional, llavors és pot fer d’una
manera directa o indirecta, perquè nosaltres com a Partit Popular i com a govern
d’Espanya tenim tanta legitimitat com vostès com a govern de Catalunya, a recórrer
al Tribunal Constitucional, i això no ha de ser un atac per ningú, ha de ser el
Tribunal Constitucional qui dicta les sentències, però si de manera sistemàtica es
porten mocions com aquesta, dient de manera explícita atac del govern d’Espanya,
nosaltres considerem que això contribueix al clima d’atiar l’odi que estan propiciant
des del govern de Catalunya amb el seu soci de Junts pel Sí i Esquerra
Republicana. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A ver, yo creo que el hecho fundamental que estamos tratando aquí, es que hay
una serie de personas que no tienen acceso al agua, que no tienen acceso a la luz,
que no tienen acceso al gas, que no pueden vivir, que prácticamente están
abocadas a la pobreza más absoluta, por favor, seamos consecuentes con la
situación que están viviendo todas esas familias, aquí no se trata ya de si una
bandera o la otra, estamos hablando de personas que están sufriendo y están
sufriendo muchísimo, y nosotros como las administraciones locales, las
administraciones centrales, las administraciones autonómicas, tenemos la
obligación de echar una mano y de permitir que estas personas puedan calentarse,
puedan tener agua para ducharse y para hacer la comida y para limpiar su casa, y
puedan acceder, digamos, a poder encender una bombilla. Por favor, no nos
mareemos en historias, que nosotros donde tenemos la obligación de poner el
centro es en el sufrimiento de las personas, dejémonos de este tipo de cuestiones,
porque no ayudaremos a solucionar un tema muy grave, como es este.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Sí, yo creo que es una pena que estando de acuerdo como estamos todos los
grupos en esto, porque creemos que es absolutamente justo y necesario hacer
esto, al final sí que es verdad que, yo sin querer darle toda la razón a Sonia, sí que
es cierto que yo también he observado la forma de presentar la moción hablando de
los ataques del gobierno del Estado a la normativa catalana, pues mire usted, si el
estado le ataca, atacará a toda España, porque lo está haciendo igual de mal en
todos los sitios en este aspecto, quiero decir el gobierno, no el Estado, que no es lo
mismo. Por lo tanto, aquí sí que se ve la perversidad y la mala fe de siempre que en
cualquier moción, que además podríamos estar todos contentos y haciendo palmas,
porque nos agrada poder votarla y nos sentimos orgullosos de votarla y felices de
ver que estamos ayudando y contribuyendo a que la gente, desde nuestras
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posiciones políticas, pues sea un poco más feliz si es que llegamos a solventarles
la papeleta en el tema energético.
Y nos duele que ustedes ahí metan la pinza intentando, como siempre, erosionar y
claro que se puede ver como algo que pueda generar, los mal pensados y hay de
todos, somos de todo en el mundo, pueden pensar que eso, lo de ataque sobraba y
demás, se puede decir de otra manera, porque si ataca, como ustedes dicen, la
normativa catalana, seguramente yo podría estar en que está atacando no
solamente a Catalunya, atacaría en cualquier caso al resto del Estado Español,
porque se comportan exactamente igual. Yo creo que el gobierno del PP tiene que
entender de una vez que en estas políticas tiene que aflojar y lo haga el gobierno
catalán, la Generalitat o lo haga quien lo haga, no ha de oponerse por el hecho de
ser y yo creo que no es así, en cualquier caso es una praxis mala o un práctica
mala del gobierno central, que yo creo que no ha tenido sensibilidad suficiente para
estas política en cuanto a lo que es la pobreza energética, habitacional, etc. Pero sí
que es cierto que se ve esa puya que ustedes no dejan de meter nunca y venga el
ataque y España y tal, y eso es lo que criticaba Sonia Esplugas seguramente.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Una precisión, efectivamente hemos de poner a los ciudadanos en el centro de
nuestra acción y eso es lo que hemos hecho, y aquí hay debates paralelos, antes el
Sr. García me indicaba unas cantidades, mire, cantidades que al menos a la ciudad
de Hospitalet no han llegado.
Sr. Giménez, nosotros llevamos tres años en esto, el mandato anterior y esta
ciudad no ha sufrido una crisis en temas de pobreza energética, precisamente
porque el gobierno ha hecho muchas cosas, el gobierno municipal, porque ya le
digo, hemos estado muy solos y seguimos muy solos, tenemos una Ley que nos
ampara, que nos da instrumentos, pero seguimos igual de solos desde un punto de
vista económico.
Tiene usted razón, hay que hacer una campaña de información mucho más
proactiva, mucho más, hasta ahora ha sido desde los centros municipales de
servicios sociales donde, a partir de la demanda, se han ido resolviendo los
problemas. En este sentido, planteamos llegar a la gente mayor, a la gente que
tiene la teleasistencia, la gente que sabemos que son colectivos que podemos
detectar el problema antes de que nos lo vengan a explicar, y en este sentido sí que
vamos a hacer una campaña mucho más intensa, y esa proactividad es el objetivo
del gobierno.
Sobre el tema de constituir la taula, la constituiremos, pero con taula o sin taula
hemos estado trabajando y hay resultados.
Y, por último, en el tema de ámbito energético, estamos trabajando con ámbito
energético, y una de las medidas también que desde el gobierno se han impulsado,
son medidas de eficiencia energética, la semana pasada también presentamos un
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proyecto piloto precisamente en el barrio de Pubilla Cases, que afecta a gente
mayor, en esta lógica de la eficiencia energética para evitar, pues sobrecostes, que
haya personas que tengan que pagar por facturas que no han de pagar, etc.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, en fin, yo creo que el tema ha sido bastante debatido, pero yo sí que quisiera
puntualizar algo, es decir, en esta ciudad no hace ni un día, ni hace dos años, ni
hace tres años, como decía ahora el Sr. Pepe Castro, sino que toda la vida en esta
ciudad, en servicios sociales, desgraciadamente se ha atendido a muchas personas
que han necesitado que se les pague el recibo de la luz o el recibo del agua, los
consumos, y han sido atendidos. Es cierto también que la situación de hace siete
años no es la situación que tenemos en estos momentos, ni la que tenemos desde
hace tres o cuatro años, y es por eso que, en fin, a la vista de las batallas legales,
que en definitiva es lo que hoy se pone de manifiesto, que delante de una Ley que
se llega a aprobar por el Parlament de Cataluña para hacer frente a la pobreza
energética, bueno, pues en vez de ponernos todos a trabajar en esa situación, pues
viene el tema legal y esa Ley no se puede poner en vigor.
Pero claro, el ciudadano que no puede pagar la luz o que no puede pagar el agua o
que no puede pagar el gas, no va a esperar, no puede esperar a que el Tribunal
Constitucional dicte sentencias si es legal o no es legal o es constitucional o no, esa
Ley. Y es precisamente por eso que desde hace ya mucho tiempo nos hemos
puesto a trabajar, con competencias o sin competencias, ya saben ustedes que el
tema este de las competencias, en fin, podríamos debatir largo y tendido, y es una
pena, y lo decía el Sr. Castro, que al final, como siempre, es la administración local
y el ciudadano que estamos solos. A ver, aquí se ha hablado del Área
Metropolitana, que en estos momentos ha hecho unas partidas extraordinarias para
poder hacer frente a la pobreza energética, y posiblemente de aquí a unos meses
será la Diputación de Barcelona la que acabará también poniendo recursos para
hacer frente a la pobreza energética.
Pero estamos hablando de la administración local, estamos hablando de los
ayuntamientos, ese dinero es de los ciudadanos y ciudadanas y es de los
municipios, y si se utiliza ese dinero para hacer frente a esta cuestión que para
nosotros es prioritaria, no se hace frente a otras cuestiones que también son
importantes y son necesarias. Y por eso apelamos, primero a las compañías
suministradoras, para que también, con su responsabilidad social, hagan frente,
como en el caso de AGBAR se ha hecho frente en esta ciudad a más de 2.000
familias, a los recibos de más de 2.000 familias, con un importe de 540.000 euros, y
eso es lo que solicitamos en primera instancia, lógicamente, a las empresas
suministradoras, que son las que están teniendo un beneficio desmesurado y que
entendemos que son las primeras que deberían, con sus beneficios, aportar en un
fondo para que pudiéramos redistribuirlo entre aquellas personas que más lo
necesitan.
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Pero como estas cuestiones aquí las podemos debatir, pero en definitiva al
ciudadano que no puede hacer frente a ese recibo, le tendremos que dar una
solución y lo tendremos que hacer desde la administración local, como siempre
hemos hecho, es por lo que hemos hecho precisamente esa explicación y esa
campaña más genérica. Con qué objetivo, con el objetivo de que cualquier persona
de esta ciudad que se encuentre en esa situación, pueda realmente tener el
recurso. Y en eso no estamos solos como gobierno, creo que contamos con la
complicidad de muchas entidades, de todas las entidades Sr. Giménez, nosotros no
catalogamos las entidades buenas y las malas, trabajamos con las entidades de
esta ciudad, tenemos esa, yo creo que una excelente costumbre, y ayer
precisamente las asociaciones vecinales de Hospitalet estaban en la Federación
para que nos ayuden a hacer difusión de esta campaña.
También una parte de las entidades que están trabajando, de la PAHL, de una de
las entidades, porque saben ustedes que tenemos cinco PAHL en esta ciudad, por
tanto, estaban también alguna de ellas presentes, y evidentemente vamos a
trabajar con los casals de gent gran, vamos a trabajar con las empresas que están
colaborando con el ayuntamiento prestando el servicio de asistencia domiciliaria, y
vamos a contar con la colaboración de cualquier persona que, en fin, nos haga
llegar a estas personas y a estas familias. El objetivo es muy claro, es que no haya
ninguna familia que necesite este recurso, sin que tenga la posibilidad de tener la
ayuda para poder pagar y hacer frente el recibo de la luz, el del agua o el del gas.
Ese es nuestro objetivo, prioritariamente con los colectivos más vulnerables,
evidentemente, la gente mayor, la gente que tiene dificultades económicas, en fin,
los servicios sociales del Ayuntamiento están atendiendo a miles de familias, ese
evidentemente va a ser un sector que posiblemente será el principal al que irá
destinado este tipo de ayudas, pero en definitiva, yo pediría que es cierto que la
moción se basa en esta disputa entre términos legales, pero creo que es bueno que
en el fondo de la cuestión estamos todas las formaciones políticas de acuerdo en
ayudar a estas personas y a estos colectivos que más lo necesitan. Eso es lo que
creo que tiene que quedar y, en fin, más allá de las ideologías partidistas y de los
temas nacionales, creo que tenemos que poner por encima los intereses de esos
ciudadanos.
Dit això, em sembla que hem finalitzat la moció d’Esquerra Republicana i passarem
a la penúltima que són les dues de Convergència i Unió, Sra. Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 37 i 38; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 37.- A PROPÒSIT DEL DIA INTERNACIONAL PER L’ELIMINACIÓ DE
LA VIOLÈNCIA VERS LES DONES.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)
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MOCIÓ 38.- SOBRE ELS ATACS DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA
NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA ENERGÈTICA I PROPOSTA DE
CREACIÓ D’UNA TAULA MUNICIPAL PER TAL DE MILLORAR LA LLUITA
CONTRA LA POBRESA ENERGÈTICA.
Donat que la taxa de pobresa a la UE és del 16,6%, a Catalunya del 20,9%, i l’Estat
espanyol del 22’2%.
Atès que el 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-Llei 6/2013, pel qual es
modifica la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
a)
b)

Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2)
Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o

gas
(afegir 3 punts a l’art. 252-4)
Atès que aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute
acumulat.
Atès que el Govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat, la qual cosa
suposà la suspensió de la vigència i aplicació de la normativa.
Atès que el Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de
modificació de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya, que
inclou, entre d’altres:
•

L’art. 3 defineix què és pobresa energètica i persones en situació de
vulnerabilitat

•

L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament
d’aigua, energia i gas

•

L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les
factures

•

La disposició addicional primera crea el Fons d’Atenció Solidària de
subministraments bàsics, per ajudar les unitats familiars que no poden
complir els compromisos de pagament dels serveis de subministrament
d’aigua, electricitat o gas

•

Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013, raó per la qual
el Tribunal constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre la
constitucionalitat de l’esmentat decret.

Atès que, a instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH),
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l’Aliança per la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels Drets Econòmics,
Socials i Culturals (Observatori DESC), el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica, provinent d’una ILP promoguda per aquestes
entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost de 2015.
Atès que aquesta Llei inclou l’article 6, Mesures per evitar la pobresa energètica:
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció
prèviament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies
de subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o
apliquin descomptes molt notables en el cost dels consums mínims
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials
municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts
necessaris del punt 3
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010
Atès que ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el
recurs d’inconstitucionalitat emès pel Govern de l’Estat sobre els articles de la Llei
20/2014 relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els
articles 3, 17 i 18.2, i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
Atès la gravetat que suposa aquest nou intent del Govern de l’Estat de derogar
legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa
energètica tot just en aquest període de l’any .
Per tot això el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:

Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat aprovat el punt 1 amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
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Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
1. Manifestar el rebuig a l'actitud del Govern de l'Estat espanyol en allò que fa
referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de
Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica.
b) Ha estat aprovat el punt 2 amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a
les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge
i la pobresa energètica.
c) Ha estat aprovat el punt 3 amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
3. Donar compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en
allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de

…/…

208

subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del
benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests
serveis.
d) Ha estat aprovat el punt 4 amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
4. Reforçar i seguir ampliant actuacions de caire municipal i llur coordinació
amb les altres administracions per combatre la pobresa energètica.
e) Ha estat rebutjat el punt 5 amb 13 vots en contra dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín
Hermosín; i amb 12 vots favorables dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes i Juliana Carballeira
Pascual; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS
NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
5. Creació d’una Taula sobre la Pobresa Energètica amb la participació de
l’Ajuntament, agents socials i veïnals i companyies d’aigua, gas i llum amb
l’objectiu de ser més eficients i millorar les actuacions per evitar talls de
subministrament a famílies vulnerables.

…/…

209

f)

Ha estat aprovat el punt 6 amb 23 vots favorables dels representants del
PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes i Juliana Carballeira Pascual; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez
Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 2 vots en contra dels representants del
PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
6. Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat,
al Consell de la Ciutat i a les entitats de la ciutat.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.

Donat que la taxa de pobresa a la UE és del 16,6%, a Catalunya del 20,9%, i l’Estat
espanyol del 22’2%.
Atès que el 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-Llei 6/2013, pel qual es
modifica la Llei 22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
a)
b)

Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2)
Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas
(afegir 3 punts a l’art. 252-4)

Atès que aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute
acumulat.
Atès que el Govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat, la qual cosa
suposà la suspensió de la vigència i aplicació de la normativa.
Atès que el Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de
modificació de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya, que
inclou, entre d’altres:
•
L’art. 3 defineix què és pobresa energètica i persones en situació de
vulnerabilitat
•

L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament
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d’aigua, energia i gas
•
L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les
factures
•
La disposició addicional primera crea el Fons d’Atenció Solidària de
subministraments bàsics, per ajudar les unitats familiars que no poden complir els
compromisos de pagament dels serveis de subministrament d’aigua, electricitat o
gas
•
Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013, raó per la qual
el Tribunal constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre la constitucionalitat
de l’esmentat decret.
Atès que, a instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH),
l’Aliança per la Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels Drets Econòmics,
Socials i Culturals (Observatori DESC), el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei
24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica, provinent d’una ILP promoguda per aquestes
entitats. Aquesta llei és vigent des del 6 d’agost de 2015.
Atès que aquesta Llei inclou l’article 6, Mesures per evitar la pobresa energètica:
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat.

als

2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció
prèviament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments.
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims.
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials municipals i
s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts necessaris del punt 3.
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010.
Atès que ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el
recurs d’inconstitucionalitat emès pel Govern de l’Estat sobre els articles de la Llei
20/2014 relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els
articles 3, 17 i 18.2, i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
Atès la gravetat que suposa aquest nou intent del Govern de l’Estat de derogar
legislació que garanteix els serveis bàsics a les persones en situació de pobresa
energètica tot just en aquest període de l’any .
Per tot això el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
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següents acords:
1.
Manifestar el rebuig a l'actitud del Govern de l'Estat espanyol en allò que fa
referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la Generalitat de Catalunya
porta endavant per pal•liar la pobresa energètica.
2.
Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a
les persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica.
3.
Donar compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en
allò que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims a càrrec del benefici que
aquestes empreses obtenen amb la prestació d’aquests serveis.
4.
Reforçar i seguir ampliant actuacions de caire municipal i llur coordinació
amb les altres administracions per combatre la pobresa energètica.
5.
Traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat,
al Consell de la Ciutat i a les entitats de la ciutat.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 39 i 40, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, no li demanaré brevetat, perquè..., però en fi, si no reiterem masses
coses millor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
En primera instancia la tindré, després ja no ho sé.

SRA. ALCALDESSA
Vinga, a veure si som capaços.
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SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Moció per ampliar els punts d’accés a Internet públic i gratuït. Sabem que la moció
que presentem avui en el Ple municipal no és nova, ni tan sols innovadora, ja fa
molts anys que des d’aquest grup municipal, com per part d’altres grups, es
demana a l’equip de govern que faci un pas endavant en l’àmbit de les noves
tecnologies i permeti que els hospitalenc i les hospitalenques puguin gaudir
d’Internet públic i gratuït als principals punts de la ciutat.
Sabem també que, ara per ara, existeix aquesta opció dins dels equipaments
municipals, però creiem que aquesta opció resulta insuficient i ineficient pel conjunt
de la ciutadania. Només cal sortir al carrer o mirar el nostre entorn per veure que els
smartphones i les noves tecnologies s’han convertit en un pilar del nostre dia a dia i
de la nostra societat i, per això, no arribem a entendre com és possible que la
segona ciutat de Catalunya, aquella que acull amb orgull el Mobile World Congress,
continua oferint a la ciutadania una connectivitat pública caduca i desfasada.
És per això que avui tornem a demanar que l’Ajuntament de l’Hospitalet ampliï el
punts de connexió a Internet públic i gratuït als principals espais de la ciutat i abans
que ens ho diguin vostès, ho direm nosaltres, per fer això no és necessari que
l’ajuntament es constitueixi com a teleoperador, que és l’excusa, o millor dit, la raó
que ens han anat donant darrerament, perquè no demanem que aquesta connexió
sigui extensiva a tot el conjunt de la ciutat, demanem ampliar els punts de connexió
i això es pot tramitar tot ampliant el contracte amb l’empresa adjudicatària de la
gestió de les xarxes municipals.
Per tant, no ens trobem davant d’un problema tècnic o econòmic, ens trobem amb
un problema de voluntat, de voler o no voler fer-ho, perquè si realment fos tan
complicat i tan car aquest servei d’Internet públic, no seria un servei disponible a
molts dels municipis del nostre entorn.
Quant a la moció per implementar el pagament telemàtic a la zona blava de la
ciutat, ja fa més de dos anys que l’equip de govern es va comprometre en aquest
Ple a estudiar la possibilitat d’aplicar el sistema de pagament telemàtic a la zona
blava de la ciutat. Tanmateix i després que hagi passat tot aquest temps, no tenim
cap tipus d’informació al respecte, i és per això que avui tornem a presentar
aquesta moció al Ple, perquè creiem que instaurar aquest sistema de pagament
telemàtic a la ciutat, representa una millora i una avantatge, no només pel propi
usuari de la zona blava, el qual ha de deixar de patir per si no arriba a temps a
renovar el tiquet, sinó també pels propis comerços i empreses de la zona, ja que el
fet de facilitar l’aparcament o les condicions d’aquest aparcament, es veu traduït en
una major afluència de públic i de clients. Esperem que aquests més de dos anys
hagi estat temps suficient per fer l’estudi i per veure que aquesta és una bona
mesura per a la ciutat.

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

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de les dues.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, nosaltres votarem a favor de la primera, de la 39, no estem d'acord segurament
en què això es faci amb una ampliació de la concessió a l’empresa que actualment
té l’adjudicació de la gestió de xarxes de l’ajuntament, creiem que és un servei que
podria donar perfectament el propi ajuntament.
I en relació a la 40, votarem en contra, estem en contra del pagament per aparcar el
vehicle a l’espai públic i el fet de pagar telemàticament per aparcar a l’espai públic
ens sembla que té a veure amb el mateix model i, per tant, hi votarem en contra,
sense més.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor de les dues mocions.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Per part del Partit Popular també votarem a favor de les dues mocions, la 39
relativa a ampliar els punts d’accés a Internet és una moció que també el Partit
Popular va presentar a la legislatura passada, en el mandat anterior i, per tant,
veiem positiva la presentació per part de Convergència i Unió i, per tant, la votarem
a favor.
També votarem a favor la 40, relativa al pagament telemàtic, perquè considerem
que nosaltres com a administració el que hem d’intentar és que el ciutadà quan
tingui l’accés a un serveis, doncs que sigui el més còmode possible, és un servei
que ja s’ha establert a València, Pamplona, León, Logroño, Oviedo, Salou,
Manresa, Girona, Figueres, Badalona, i a nombroses ciutats europees. Per tant,
creiem que és positiu implementar aquest servei i, per tant, votarem a favor.
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SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
A la moció 39 votarem a favor, tot el que sigui posar més a l’abast de la ciutadania
l’accés a Internet, estarem d’acord, i fomentar noves formes de participació i
comunicació sempre és positiu, estem d’acord amb aquesta mesura. A més a més,
com ha explicat el Sr. Monrós, n’hi ha experiències en d’altres municipis que ho fan
possible i viable en aquest sentit, i bé, votarem a favor i res més a afegir.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votarem a favor de la 40 també.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Votaremos a favor de la 39, también votaremos a favor de la 40. Y decir que, claro,
obviamente a nosotros también nos sabe mal que los ciudadanos tengan que pagar
por aparcar, lo comento por lo que decía el señor de la CUP-PA, pero en cualquier
caso tenemos el suelo que tenemos y no hay más remedio que ordenarlo de alguna
manera.
Lo que sí sería bueno, es que se estudiara la posibilidad de que el sábado en
algunas zonas no se pagara durante todo el día, sería bueno que se estudiara, ya
les digo que el otro día por venir al Pleno, yo pensaba que el sábado por la mañana
no se cobraba, y tenía el parquin pero no llegaba al tema del minuto de silencio que
hicimos el día del atentado, como no llegaba a aparcar el coche, venía deprisa y
corriendo, porque estuvimos allí en la cursa y demás, total, que yo pensando que…,
fíjate tú que llevo toda la vida viviendo allí y no me había dado cuenta que el
sábado por la mañana se pagaba, no lo dejé en el parquin y cuando lo vi me lo
encontré con una multa, una multa que, por cierto, por diez minutos no pude pagar
los 9 euros que ponían y tal, sí, porque si pones los 9 euros te perdonan la multa,
pero no lo pude hacer, porque me había pasado 10 minutos.
En cualquier caso, creo sinceramente que hay que facilitar las cosas, pero sí es
verdad que tenemos el suelo que tenemos y hay que organizar la ciudad para que
sea medio habitable, pero sí que propondría quizás en otro momento en una
moción, para que a ver si podía ser que los sábados, porque los ciudadanos que yo
creo que tienen que levantarse y cambiar el coche y una serie de “cirigocias” que
tienen que hacer ahí para poder evitar una multa, pues se les evite y también al
mismo tiempo que se regulariza eso y se pone un poco de orden, pues conciliemos
las cosas, y de alguna manera quizás sería bueno que en algunas zonas
especialmente, donde no hay mercado, por ejemplo en la calle Alpes, hay muchos
sitios que no hay mercado y hay zona azul, se podría permitir que el sábado se
aparcara sin pagar.
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SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Respecte de la moció 39 votaríem a favor, però sí que ens agradaria que
tinguéssim sis mesos per fer l’estudi. En principi crec que és interessant fer l’estudi
per mirar els pros i els contres, però necessitaríem una miqueta més de temps.

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Sr. Monrós, miri, en el proper contracte de gestió que es farà, l’encomana de gestió,
perdó, que es farà a La Farga està prevista la substitució progressiva dels
parquímetres i, per tant, aquest aplicatiu que és el que demana vostè, doncs estarà
inclòs, per tant, doncs pot estar ben tranquil i votem favorablement.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Parlàvem de sis mesos, nosaltres en dèiem 3, i si posem..., ni tu, ni jo, principis del
segon trimestre del 2016, el principi d’una cosa és el primer mes, que seria abril,
per tant, no són ni tres, ni sis, una certa celeritat.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, abans de les Festes de Primavera.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
I una altra pregunta Sra. Perea, exactament quan em diu això, traduït en temps?

SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
Traduït en temps, l’encomana de gestió s’està elaborant, s’han d’aprovar unes
inversions que vénen incloses, doncs quan s’acabi d’aprovar, que vostè, a més a
més, ho veurà en aquest Ple. Timing? S’està elaborant, ara mateix no m’han dit.

SRA. ALCALDESSA
A veure, si us plau, perquè és que al final això...
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SRA. PEREA CONILLAS (PSC-CP)
No li puc assegurar la data concreta.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Perea, en fi. Sr. Monrós, vol dir alguna cosa? És el seu torn.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Agrair que hagin votat a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs gràcies.

SRA. SECRETÀRIA
Al final és abans de les Festes de Primavera o...

SRA. ALCALDESSA
Abans de finals del mes d’abril.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Principis del segon trimestre del 2016, abril del 2016.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, quedarien, per tant, aprovades les dues mocions i passaríem...

SRA. SECRETÀRIA
Faltaria el posicionament sobre aquesta esmena de la resta de grups que han votat
a favor.
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SRA. ALCALDESSA
Perdó, perdó, tothom continua votant a favor amb les esmenes que s’han fet? Sí?
Bé, els que han votat en contra evidentment no canvien el seu vot o sí, però vaja...
Molt bé, passaríem a l’última moció, que és la presentada per la Candidatura
d’Unitat Popular-Poble Actiu.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 39 i 40; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 39.GRATUÏT.

PER AMPLIAR ELS PUNTS D’ACCÉS A INTERNET PÚBLIC I

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmesa a votació s'aprova per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que l’ús de les noves tecnologies s’ha universalitzat i, a hores d’ara, molts
ciutadans/es disposen d’ordinador portàtil, PDA’s, smartphones o qualsevol altre
dispositiu que permeti l’accés a Internet.
Atès que tenir connexió a Internet ha esdevingut quelcom necessari en l’àmbit
laboral, en l’àmbit escolar, en l’àmbit universitari i en la interrelació social mitjançant
les xarxes socials.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet sí que ofereix servei de connexió gratuïta a
Internet en edificis públics tals com les biblioteques.
Donat que durant els últims anys s’ha produït una evolució tant tècnica com
normativa que facilitat la prestació i la implantació d’aquest servei.
Vist que molts ajuntaments (com els de Barcelona, Granollers, Badalona, Calella,..)
ofereixen servei de connexió gratuïta a Internet a espais lliures tot i no estar
constituïts com a operadors.
Atès que ja estan regulats, d’acord amb la legislació vigent, els criteris pels quals
s’ha de regir l’accés i la navegació de l’internet públic per tal de no alterar el mercat.
Donat que la nostra ciutat acull una de les principals fires de telefonia mòbil (el
Mobile World Congress) i que estem fent passos importants en el camp de la Smart
City.
Per tot l’anteriorment exposat, el Grup Polític de Convergència i Unió, proposa a
l’Ajuntament Ple, l’adopció del següent acord:
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PRIMER: Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a estudiar, abans del mes d’abril de
2016, la possibilitat d’ampliar el contracte amb l’empresa adjudicatària de la gestió
de les xarxes municipals per tal de poder ampliar, progressivament, els punts
d’accés del servei Wifi gratuït als principals espais públics de la ciutat i al seu
transport públic.
SEGON: Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a donar a conèixer els resultats d’aquest
estudi a la resta de grups polítics que conformen el consistori.
TERCER: Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a dur a terme l’ampliació progressiva
dels punts de connexió a internet públic i gratuït als principals espais públics i
transports públics de la ciutat, si les conclusions de l’informe són favorables.
QUART: Donar trasllat d’aquesta moció a totes les entitats registrades a la ciutat.

MOCIÓ 40.- PER IMPLEMENTAR EL PAGAMENT TELEMÀTIC A LA ZONA
BLAVA DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 26 vots favorables dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza
i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Atès que a la ciutat de l’Hospitalet existeix un nombre important de places
d’aparcament que es regeixen sota el sistema conegut com “zona blava”.
Vist que, actualment, el temps màxim d’aparcament a la zona blava (amb un únic
tiquet) és de dues hores.
Atès que, sovint, aquest temps màxim d’aparcament és insuficient i fa que la
persona hagi de tornar al lloc de l’aparcament per tal de renovar el tiquet.
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Vist que aquesta acció de “renovar el tiquet” representa una molèstia i, fins i tot, un
impediment per dur a terme certes activitats a la ciutat o accedir de certs serveis
com, per exemple: comprar a les botigues de la ciutat o anar al teatre.
Atès que el sistema actual de pagament de la zona blava també presenta
l’inconvenient que la persona ha de dur a sobre diners (monedes) en efectiu o una
targeta de crèdit (existint la possibilitat que la màquina de cobrament la rebutgi per
problemes amb la banda magnètica o per altres errors de lectura).
Vist que existeixen nous sistemes que permeten compaginar el sistema de
pagament actual amb un sistema de pagament telemàtic com, per exemple, el
telèfon mòbil.
Atès que aquests nous sistemes jan han estat aplicats amb èxit per altres ciutats
com Badalona i Caldes d’Estrac,Viladecans, El Prat de Llobregat, Gavà, Sant Boi
de Llobregat o Castelldefels.
Vist que aquests nous sistemes de pagament telemàtic representen un benefici tant
pels usuaris de la zona blava (facilitat de pagament, estalvi de temps, tarificació
exacta,...), per l’Ajuntament (increment dels ingressos, reducció dels costos de
manteniment i en comissions bancàries, aplicació eficient, monotorització en temps
real, facilitat de llançar noves zones sense necessitat d’introduir tants
parquímetres...) com pel conjunt de la ciutat (dóna una imatge innovadora, els seus
ciutadans estaran més satisfets,...).
Atès que, en termes generals, observem que les ciutats del nostre entorn tendeixen
a evolucionar cap el que es considera una “Smart City” tot aprofitant l’avantatge de
les oportunitats que ofereixen les TIC per augmentar la prosperitat i la competitivitat
locals, entre d’altres.
Vist que l’aplicació d’aquest sistema de pagament telemàtic de la zona blava no
requereix d’una gran inversió però que, per contra, pot comportar múltiples
beneficis.
Vist que es va aprovar per unanimitat, al ple celebrat el 26 de febrer de 2013, una
moció que demanava “que l’Ajuntament de l’Hospitalet estudiés la possibilitat
d’aplicar aquest sistema de pagament telemàtic a les zones blaves de la ciutat”.
Donat que, tot i que ja han passat més de dos anys des de llavors, encara no s’ha
implementat aquest sistema de pagament a la ciutat.
Per tot això, el grup Polític de Convergència i Unió, proposa a l’Ajuntament Ple,
l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Implementar el sistema de pagament telemàtic a la zona blava de la
ciutat.
SEGON.- Donar trasllat a les entitats de la ciutat.
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CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Candidatura d'Unitat Popular-Poble Actiu, números 41 i 42, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Giménez per fer la presentació.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, la primera ha quedat retirada en el moment que la resta de grups han acceptat
els acords que nosaltres aportàvem a la Declaració Institucional que s’ha llegit al
principi, per tant, passarem a presentar la segona.
En relació al compromís i al suport a la banca ètica de Catalunya, per part d’aquest
ajuntament.
A Catalunya hi ha una tradició de construcció d'instruments de finances ètiques que
ja té més de 15 anys. La feina de sensibilització i construcció de moltes entitats
socials i persones ha anat donant els seus fruits i avui, Catalunya és una de les
regions d'Europa amb més presència d'entitats de finances ètiques.
Entitats com el Coop 57, Oikocredit, Triodos Bank o Fiare Banca Ètica, entre
d'altres, han esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que
volen veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d'una economia
social i solidaria. De fet, aquesta ha estat una resposta social que ha fet possible
que durant la crisi, moltes de les cooperatives i entitats socials del país hagin trobat
una sortida a les seves necessitats financeres en aquestes entitats, quan la resta
els hi tancava les portes.
La societat catalana ha respost de manera exponencial en aquestes propostes, que
és cert que encara demanen un esforç, perquè la seva operativa i la seva
implantació no són les de les entitats financeres que dominen el nostre mercat, però
que compensen aquest esforç, amb escreix, quan ens fixem en els resultats
assolits.
El nostre és un país excessivament “bancaritzat”, permeteu-me l’expressió, i, per
tant, tot el que sigui caminar cap a la diversificació d'instruments de finançament és
bo per a les nostres empreses i per als nostres ciutadans. Més encara després de
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la desaparició de moltes entitats financeres que ha convertit el nostre mercat en un
oligopoli, sovint, la lliure competència cada vegada costa més de veure-la.
Potser no tothom trobi lògic demanar a l’administració pública que faci un canvi
sobtat i de grans dimensions cap a les finances ètiques, però tampoc sembla lògic
que aquesta no es mogui en la mateixa direcció que ho fa la societat. La manera
més simple de començar-hi a treballar és utilitzant-la com a qualsevol altra entitat
financera, fent un ús de la seva operativa bancària.
La manera més interessant és fent un pas més enllà i mirant de trobar en quines
àrees de la gestió pública podem trobar una major incoherència treballant amb
entitats excessivament especulatives o amb una implicació social, que sovint només
forma part de les seves campanyes de màrqueting. En canvi, segur que podem
trobar una confluència total amb els objectius de les entitats de finances ètiques en
àmbits com la cooperació, el medi ambient, les polítiques socials, la cultura o la
promoció de l’ocupació en els àmbits de l’economia social i el tercer sector, per
citar-ne alguns.
En aquests àmbits de la gestió pública, té tot el sentit del món que es busqui la
creació d'aliances amb les entitats de finances ètiques. La gestió dels diners públics
acabarà essent molt més eficaç; i eficient, social, però també econòmicament, si
avancem en aquesta direcció.
És per això que plantegem els acords següents:
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat treballarà de manera activa amb la banca
ètica a Catalunya.
Establir contacte en els propers tres mesos des de l’aprovació d'aquesta moció,
amb les diferents entitats de Banca Ètica que treballen a Catalunya, conèixer el seu
funcionament i serveis i avaluar adequadament, als òrgans col·legiats de govern,
les possibilitats de col·laboració per tal de decidir quins recursos econòmics del
Ajuntament de L’Hospitalet disponibles s'hi poden dipositar.
Traspassar a aquestes entitats, paral·lelament als contactes, la gestió bancària de
la partida pressupostaria dedicada a Cooperació del pressupost de 2016 o el seu
equivalent.
Promoure entre les entitats del municipi de L’Hospitalet l’ús dels serveis que
ofereixen els serveis d’alguna de les entitats de Banca Ètica.
Comunicar aquests acords també, a la Generalitat, a l’ Institut Català de Finances, a
tots els grups amb representació al Parlament, a les entitats financeres esmentades
i al col·lectiu FETS, Finançament Ètic i Solidari.

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

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
A favor.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
També votarem a favor i crec que és important que l’ajuntament de l'Hospitalet, com
també estan fent d’altres ajuntaments i organismes supramunicipals, com també és
la Diputació de Barcelona, comencin a treballar amb el que és la Banca Ètica, que
defensa i aplica els valors socials, ètics i també solidaris.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Votarem a favor.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Votarem a favor, creiem que són propostes concretes, viables, cal voluntat política
per reforçar aquest model de finançament ètic, socialment responsable amb el seu
entorn socioeconòmic, el cooperativisme financer i la banca ètica s’han obert a
treballar amb l’administració i creiem que toca que l’administració, en aquest cas
l’administració local, s’obri en aquest sector, per tant, votarem a favor.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Nosotros también votaremos a favor, no sin hacer una puntualización, Sr. Christian,
fíjese la diferencia que hay entre una forma de ver la sociedad y otra, nosotros
entendemos que la economía social es buena, es buena y hace mucho bien, y debe
promocionarse desde las entidades y los temas públicos. Pero fíjese que eso no
quiere decir que hagamos abstracción de saber que hay otro tipo de banca, que
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también da créditos, que genera riqueza, o sea, que si nosotros pensáramos
exactamente como usted en decir, esto por el hecho de que no se adapta
exactamente a los pensamientos nuestros, en cuanto a lo que es forma de generar
riqueza, porque hay muchas formas, vamos a votar en contra, pues no lo hacemos.
¿Sabe por qué no lo hacemos? Porque nosotros no somos sectarios, sin llamar
sectario a nadie, nosotros somos conscientes de que toda la economía, la
economía social, tiene un papel importante que hay que apoyarla. Quiero decir con
eso, que vayan tomando nota, porque cuando nos llaman a los que defendemos
otro tipo de producción, otras maneras de generar riqueza, para poder repartirla,
pues nos califican de una manera que a veces molesta, si no de fachas y de gente
antisocial y tal, pues no, mire usted, nosotros estamos dispuestos a entender que la
economía social es buena y se lo votamos con las dos manos, porque creemos que
es una buena cosa, no todo va a ser malo lo que propongan los anticapitalistas,
algo tenía que ser bueno, y esto yo creo que es bueno.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Nosaltres estaríem d’acord en aprovar o recolzar aquesta moció patrocinada per la
Diputació de Barcelona, recordem, una mica a títol informatiu, que l’ajuntament de
l'Hospitalet, a l’any 2013, ja va establir contactes amb diferents entitats bancàries
relacionades amb la banca ètica, però encara, al 2013, no hi havia productes amb
cara i ulls, per treballar amb les administracions locals o amb les administracions
generals. Jo crec que, bé, serà un bon moment dos anys després, segurament
potser han obert nous productes per administracions locals, per tant, trucarem a la
porta i els convidarem, igual que ho fem amb la resta de bancs, per poder treballar
amb nosaltres. El que sí que una mica com a punt rellevant, el punt cinquè, o no
trobem rellevant comunicar-ho tot això a totes les administracions que es posa,
nosaltres creiem que des de la nostra autonomia local farem tot el necessari per
recolzar a la banca ètica. Gràcies.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, un parell de coses. Les diferents entitats de finances ètiques estan començant a
treballar, són entitats que comencen a treballar en els últims anys amb un volum
més gran de recursos, i amb entitats i administracions, a poc a poc, estan
començant a col·laborar, no tenen l’operativa bancària que tenen grans entitats
financeres, però posar-hi els recursos d’una partida determinada, això es pot fer
amb qualsevol d’elles segurament. És qüestió de saber quins productes poden
oferir i quina relació es pot establir.
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Bàsicament el punt cinc és de promoció, és un punt de promoció de la mesura que
es pren, nosaltres creiem que és tan important prendre la mesura, com promoure la
mesura, per això també és important l’altre punt on dèiem que fomentem des de
l’administració, que és el paper que no sé si acaben d’entendre des d’altres grups,
és el paper que creiem que ha de tenir la informació en temes com aquest, que és
promoure l’ús de les alternatives, i una d’aquestes seria les finances ètiques, des de
l’administració pública.
Promoure allò que a la societat està desequilibrat, intentar equilibrar allò que a la
societat està desequilibrat, que és, per exemple, l’ús que fem o l’ús que fa la
població en general, d’un tipus de banca i d’un altre tipus de banca. Simplement
seria interessant fer promoció pública de l’ús d’aquestes entitats, per promoure el
seu ús entre entitats, creiem que és fàcil si els expliquem d’una manera tranquil·la i
propera, i els propis veïns, comencem per les entitats, creiem que és molt
interessant començar per les entitats.
Bé, bàsicament la resposta al portaveu de Ciutadans jo crec que ja l’he feta,
l’administració pública creiem que està per equilibrar desequilibris existents a la
societat, i fomentar la banca ètica des del sector públic, creiem que és una de les
feines que poden fer les administracions, simplement per equilibrar, no és que no
s’hagi de fer segurament una altra cosa, és que creiem que ara cal fer això, creiem
que ara, des de l’administració pública, cal potenciar aquestes opcions.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha algun grup més que vol dir alguna cosa, doncs hauríem aprovat
aquesta moció.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 41 i 42; adoptant-se els
següents acords:
MOCIÓ 41.- PER UN AJUNTAMENT COMPROMÈS AMB LA LLUITA CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
(ES VA RETIRAR DE L’ORDRE DEL DIA)

MOCIÓ 42.- DE SUPORT I COMPROMÍS ACTIU DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DEL LLOBREGAT AMB LA BANCA ETICA A CATALUNYA.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:
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A Catalunya hi ha un tradició de construcció d'instruments de finances ètiques que
ja té més de 15 anys. La feina de sensibilització i construcció de moltes entitats
socials i persones ha anat donant els seus fruits i avui, Catalunya és una de les
regions d'Europa amb més presencia d'entitats de finances ètiques.
Entitats com el Coop 57, Oikocredit, Triodos Bank o Fiare Banca Ètica entre
d'altres, han esdevingut la primera opció financera de moltes persones i entitats que
volen veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d'una economia
social i solidaria. 1, de fet, aquesta ha estat una resposta social que ha fet possible
que durant la crisi, moltes de les cooperatives i entitats socials del país hagin trobat
una sortida a les seves necessitats financeres en aquestes entitats, quan la resta
els tancava les portes.
La societat catalana ha res post de manera exponencial en aquestes propostes,
que és cert que encara demanen un esforç perquè la seva operativa i la seva
implantació no són les de les entitats financeres que dominen el nostre mercat, però
que compensen aquest esforç; amb escreix quan ens 'fixem en els resultats
assolits.
El nostres és un país excessivament “bancaritzat” i, per tant, tot el que sigui caminar
cap a la diversificació d'instruments de finançament és bo per a les nostres
empreses i per als nostres ciutadans. Més encara després de la desaparició de
moltes entitats financeres que ha convertit el nostre mercat en un oligopoli on,
sovint, la lliure competència cada vegada costa més de veure-les.
Potser no tothom trobi lògic demanar a L’administració pública que faci un canvi
sobtat i de grans dimensions cap a les finances ètiques, però tampoc sembla lògic
que aquesta no es mogui en la mateixa direcció que ho fa la societat.
La manera més simple de començar-hi a treballar és utilitzant-la com a qualsevol
altra entitat financera, fent ús de la seva operativa bancària.
La manera més interessant és fent un pas més enllà i mirant de trobar en quines
àrees de la gestió pública podem trobar una major incoherència treballant amb
entitats excessivament especulatives o amb una implicació social que sovint només
forma part de les seves campanyes de màrqueting. En canvi, segur que podem
trobar una confluència total amb els objectius de les entitats de finances etiques en
àmbits com la cooperació, el medi ambient, les polítiques socials, la cultura o la
promoció de l’ocupació en els àmbits de l’economia social i el tercer sector, per
citar-ne alguns. En aquests àmbits de la gestió pública, té tot el sentit del món que
es busqui la creació d'aliances
amb les entitats de finances ètiques.
La gestió deis diners públics acabarà essent molt més eficaç; i eficient, social però
també econòmicament, si avancem en aquesta direcció.
És per això que el grup Candidatura d'Unitat Popular Poble Actiu proposa al Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:
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1. L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat treballarà de manera activa amb la
banca ètica a Catalunya.
2. Establir contacte en els propers tres mesos des de l’aprovació d'aquesta moció
amb les diferents entitats de Banca Ètica que treballen a Catalunya, conèixer el
seu funcionament i serveis i avaluar adequadament als òrgans col·legiats de
govern les possibilitats de col·laboració per tal de decidir quins recursos
econòmics del Ajuntament de L’Hospitalet disponibles s'hi poden dipositar.
3. Traspassar a aquestes entitats (paral·lelament als contactes), la gestió bancària
de la partida pressupostaria dedicada a Cooperació del pressupost de 2016 o el
seu equivalent.
4. Promoure entre les entitats del municipi de L’Hospitalet l’ús dels serveis que
ofereixen els serveis d’alguna de les entitats de Banca Ètica.
5. Comunicar aquests acords al departament d'Economia de la Generalitat de
Catalunya, a l’ Institut Català de Finances, a tots els grups amb representació al
Parlament a resultes de la convocatòria electoral del 27 de setembre de 2015, a
les entitats financeres esmentades i al col·lectiu FETS (Finançament Ètic i
Solidari).

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.
CIUTADANS
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 27
d’octubre de 2015, pel regidor del grup municipal de Ciutadans, Sr. Jesús
Amadeo Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que va formular en la sessió plenària de data 27
d’octubre de 2015, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple
a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper
dia 24 de novembre de 2015, en relació al pas de vianants a prop de l’IES
Torras i Bages, us comunico el següent:
Per tal de poder adequar el pas de vianants és necessari el desplaçament de la
reserva d’aparcament de discapacitats existent així com el canvi d’ubicació de
contenidors de recollida d’escombreries, millorant d’aquesta manera la
seguretat i accessibilitat de l’esmentat pas de vianants.
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Per aquest motiu s’ha donat ordre a l’empresa de manteniment per a realitzar
les feines abans descrites.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 27
d’octubre de 2015, pel regidor del grup municipal de Ciutadans, Sr. Jesús
Amadeo Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que va formular en la sessió plenària de data 27
d’octubre de 2015, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple
a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper
dia 24 de novembre de 2015, en relació a les porteries del Parc de la Serp, us
comunico el següent:
Les porteries del Parc de la Serp a les quals fan referència tal com vostè indica
van ser retirades per la seva revisió tècnica, segons el que vam acordar amb
veïns de la zona i amb l’associació de veïns dies abans.
L’Ajuntament, un grup de veïns i veïnes del barri i l’Associació de Veïns hem
mantingut diverses reunions per tal de consensuar les obres i acordar els
elements de mobiliari urbà a instal·lar al llarg de tot el procés de re urbanització
de la zona.
Fruit d’aquest treball es va arribar a l’acord d’instal•lar porteries i cistelles de
basquet pels infants i joves del barri. En tot moment es va entendre que les
mateixes no eren per desenvolupar partits d’aquets esports de manera reglada,
únicament lúdica. Així es pretenia generar zona d’esbarjo i joc de pilota que
completés la resta de jocs.
A l’hora de triar aquestes porteries ens vam decantar, com a tots els parcs i
espais públics de la ciutat dedicats a zones de joc, per elements que
respectessin rigorosament la normativa de seguretat establerta. És a dir: “UNE
EN 15312/2007 + A1:2011 EQUIPAMIENTOS DE ACCESO LIBRE (PISTAS
MULTIJUEGOS) Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos incluyendo
seguridad y métodos de ensayo”.
Adjuntem a aquest escrit una còpia dels certificats de seguretat de les porteries
sobre el compliment de l’esmentada normativa.
S’han retornat a l’empresa les porteries amb els nostres suggeriments per
millorar la seva estructura. Cas que siguin acceptades i passin la corresponent
homologació seran novament instal•lades.
Atentament,”
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•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 27
d’octubre de 2015, pel regidor del grup municipal de Ciutadans, Sr. Jesús
Amadeo Martín González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que va formular en la sessió plenària de data 27
d’octubre de 2015, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple
a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper
dia 24 de novembre de 2015, en relació als tendals del Parc de la Serp, us
comunico el següent:
Tal com varem informar al mateix Ple, el que hem realitzat és una prova pilot.
Es volia verificar el nivell d’ombra que projectaven. Un cop fet l’estudi, i amb el
canvi horari de la primavera, es col•locaren tants tendals com sigui possible per
tal d’aconseguir la màxima protecció solar, tenint en compte que l’espai del que
parlem és una plataforma de formigó i no podem clavar cap suport al centre de
la mateixa que ens permeti posar un altre tipus d’element d’ombra.
De tot això es va informar als veïns de la zona i a l’associació de veïns
corresponent en varies reunions.
Atentament,”

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 27
d’octubre de 2015, pel regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-PIRATES, Sr. Ivan Nieto Martínez, consta a
la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
27/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia
24/11/2015 en relació a: “Queríamos saber qué tipo de intervenciones que
algunos vecinos han comentado, problemas de convivencia históricamente con
el local de “La República de Allí” en Rosalia de Castro, 92...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
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Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 27
d’octubre de 2015, pel regidor del grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa-PIRATES, Sr. Ivan Nieto Martínez, consta a
la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
27/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple,
a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia
24/11/2015 en relació a: “Y luego también que se aclare, entiendo que al
conjunto de grupos, la situación dada que han informado también trabajadores
de guardia urbana, sobre una descoordinación que ha habido entre mossos y
guardia urbana en una acción en los bloques de la Florida...”
Resposta:
Un cop analitzats els fets esmentats per part d’ambdós responsables, Mossos
d’esquadra i Guàrdia urbana, de la Sala de Comunicacions conjunta, es valora
com produïts de forma puntual.
Per part d’ambdós cossos i un cop analitzats els fets, s’ha treballat
conjuntament i s’acorda adoptar les següents mesures per tal de millorar la
comunicació entre Mossos d’esquadra i Guàrdia urbana de l’Hospitalet:
 Redacció i aprovació d’un protocol conjunt de funcionament intern a
nivell d’obligació de comunicació reciproca Mossos d’esquadra i Guàrdia
urbana de l’Hospitalet.
 Comunicació per via interna a ambdós Cossos
 Concreció i realització d’una jornada de Coordinació: Comunicació
compartida àgil i eficaç
 Sol·licitar l’establiment d’una passarel•la entre el programari de gestió de
Mossos d’esquadra i el de Guàrdia urbana de l’Hospitalet.
Ben atentament,”

PARTIT POPULAR
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
RGE número 40771, de 17 de setembre de 2015, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
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l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 40771 i de data 17/9/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 29/09/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “En relación a la acumulación de motos abandonadas
en el barrio del Gornal entre la Avenida Carmen Amaya y Avenida Vilanova, ...”

Resposta:
En los dos últimos años se han realizado un total de 734 denuncias por
abandono de vehículos en la vía pública, con el correspondiente expediente
para cada una de ellas. Respecto al barrio del Gornal y en referencia a los
vehículos de dos ruedas se han finalizado un total de 25 expedientes de
abandono.
La Guardia urbana de L’Hospitalet tiene planificado dentro de su servicio de
manera periódica realizar campañas en materia de seguridad pasiva y dentro de
estas acciones se encuentra la corrección de estas infracciones y campañas,
con caràcter preventivo que permiten a los conductores con cita previa o in situ,
comprobar que su vehículo se adecua a los requisitos técnicos requeridos en la
inspección.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta formulada verbalment en el Ple ordinari de 27
d’octubre de 2015, per la portaveu del grup municipal del Partit Popular, Sra.
Sonia Esplugas González, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Regidor del Districte VI, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:
“Señora,
Referente a la pregunta verbal que formuló en la sesión plenaria con fecha
27.10.2015, y según lo que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico de
Pleno, en relación a: Entidad Asociación de Vecinos Independiente de Bellvitge
, le informo lo siguiente:
RESPUESTA:
En este momento no hay locales disponibles en el barrio de Bellvitge para su
cesión a entidades como local social. No solo la AVVIB está a la espera de un
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local si no que hay otras entidades en su misma situación. Se trata por tanto no
de una razón arbitraria sino de la falta de disponibilidad de espacios.
Le informo que la AVVIB siempre ha sido convocada por la regidoría a todas las
reuniones de carácter general a las que se ha invitado a participar al conjunto
de entidades del barrio de Bellvitge. No podemos saber si ha sido invitada a
todos los actos organizados directamente por las entidades dado que son las
propias entidades las que cursan las invitaciones al resto de asociaciones.
De todas maneras, se revisará con la entidad la dirección donde se mandan las
comunicaciones, por si por parte de la entidad se hubiera producido un cambio
de domicilio y que éste no haya sido comunicado al registro de entidades de
este Ayuntamiento, comunicación que como usted debe saber es un trámite que
debe comunicar la entidad al Registro Municipal de Entidades.
También le comunico que esta asociación no ha sido en absoluto marginada por
esta regidoría. Cada vez que la AVVIB ha solicitado una reunión le ha sido
concedida. Además, actualmente utilizan una sala del Centro Cultural Bellvitge
– Gornal para talleres de manualidades, se les cedió la sala de actos para su
asamblea de cambio de junta, y posteriormente una sala para la reunión de su
junta directiva.
Por otra parte, también le informo que no consta en la regidoría que la AVVIB
haya solicitado permiso para organizar ningún mercadillo solidario ni los talleres
de pulseras que usted cita en su pregunta.
Atentamente,”
CONVERGÈNCIA I UNIÓ
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 41310, de 21 de setembre de 2015, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 41310 i de data 21/9/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 29/09/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Atès que el passat 30 d’octubre del 2013, el Tanatori
Mèmora va obrir les seves instal·lacions de l’Hospitalet ubicat a l’av. Vilanova,
124...”
Resposta:
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Segons informe del servei de Mobilitat i via pública, la presentació d’un pla de
senyalització reglamentària informativa del Tanatori i la millora de la seguretat
viària de la rotonda d’accés al Tanatori estaven inclosos entre les condicions de
la llicència d’activitat i determinava 12 mesos per a prendre una sèrie de
mesures correctores.
Passats aquests dotze mesos i comprovada la mobilitat generada d’aquesta
activitat, l’empresa ha presentat una proposta de senyalització, la qual està en
estudi pel departament corresponent, tot i això des del Ajuntament s’ha iniciat el
projecte de Senyalització orientativa e informativa del municipi, en el qual està
inclosa la senyalització d’aquest indret.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 45429, de 20 d’octubre de 2015, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 45429 i de data 20/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 27/10/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Atès que recentment s’ha canviat el sentit de la marxa
del carrer de Casa Nova...”
Resposta:
Davant de les peticions dels veïns de la zona, s’ha modificat l’accés al carrer de
la Casa Nova des de la Rambla Just Oliveres. L’objectiu és la reducció del
trànsit provinent de la Rambla Marina i així aconseguir reduir el trànsit tant per
la pròpia Rambla com per carrer Barcelona.
El dia 19 d’octubre, dins de les modificacions previstes des de primers d’octubre
es van modificar els cicles semafòrics de la cruïlla del carrer Barcelona i Rambla
J. Oliveres reduint-los a la meitat per donar més continuïtat al trànsit de vianants
de la Rambla, i alhora poder connectar la gestió semafòrica del pas de vianant
de la Rambla en el punt de modificació del sentit de la circulació.
Ben atentament,”

GUANYEM L’H
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•

En relació amb la pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, RGE número 43755, de 7 d’octubre de 2015, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de
l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 43755 i de data 7/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que fos contestada en el darrer Ple
Ordinari que es va celebrar el darrer dia 27/10/2015 i de la que es va demanar
ajornament en relació a: “Proposem al govern de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat la instal·lació d’un aparcament per a bicicletes proper a l’accés a la
Biblioteca de Bellvitge.
Resposta:
El Pla de mobilitat urbana sostenible de l’Hospitalet 2015-2020, proposa en
l’objectiu 2: “Augmentar la participació de la bicicleta en el conjunt de mitjans de
transport d’ús habitual, tot creant condicions d’infraestructures, de gestió del
trànsit i d’educació viària necessàries per promoure’n la utilització; i en la fitxa
d’actuació P-16 es diu: Implantar aparcament als centres d’activitat terciària, als
equipaments que no en disposin (hospitals, ambulatoris, CAP’s, edificis
municipals), als polígons industrials i als nusos de connexió”.
L’esmentada fitxa P-16, incorpora un llistat d’ubicacions proposades a la ciutat,
entre altres la biblioteca de Bellvitge. L’Ajuntament mitjançant el Servei de
Mobilitat i via pública té previst durant els propers mesos la instal·lació
d’aquests elements en la Biblioteca de Bellvitge i en Josep Prats.
Ben atentament,”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
Per part dels regidors del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’ha formulat en temps i forma
1 pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el dia 13 de
novembre de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm.50118, de 13 de novembre de 2015.
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“Ana González Montes, portaveu del Grup Polític Municipal d’ICV-EUiAPIRATES-E de l’ajuntament de l'Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada
en el proper Ple Ordinari del dia 24 de Novembre de 2015.
Exposició de motius:
Atenent que el proper 31 de desembre de 2015 finalitza la contracta de l’ambulància
de la Guàrdia Urbana i, tenint en compte que entenem aquest servei prioritari per a
la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat per la seva eficàcia i eficiència durant els més
de 30 anys que porta prestant servei a la ciutat.
Pregunta:
-Hi ha previst prorrogar aquest servei un cop finalitzi la contracta?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Iniciativa per
Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-PIRATES, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea
de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 50118 i de data 13/11/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 24/11/2015 en relació a: “Atenent que el proper 31 de
desembre de 2015 finalitza la contracta de l’ambulància de la Guàrdia Urbana i,
tenint en compte que entenem aquest servei prioritari per a la ciutat...”
Resposta:
Informar-los que sí està previst prorrogar el contracte de serveis de transport
sanitari i assistència sanitària urgent prehospitalària de les persones accidentades i
altres serveis de la Guàrdia Urbana.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític del Partit Popular, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 9 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
29 d’octubre de 2015 i 5, 11 i 12 de novembre de 2015 i, per tant, amb més de 6
dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
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Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 47147, de 29 d’octubre de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de noviembre de 2015.
En relación a la zona semipeatonal de la calle Talaia con Frederic Prats, los vecinos
nos han hecho llegar sus quejas a raíz de que los vehículos aun circulando a
menos de la velocidad permitida, dan con los bajos del vehículo en el asfalto cada
vez que suben o bajan la rampa.
Por todo ello, este concejal quiere saber:
-

Si la inclinación de dicha rampa se ajusta a la normativa establecida.

En caso de que se ajuste a la normativa, si se puede estudiar otra
posibilidad para disminuir la inclinación de dicha rampa y así no dañe a los
vehículos que por ella circulan.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento con número 47147 y de fecha 20 de Octubre de 2015, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo 24 de Noviembre de
2015, en relación a la zona semipeatonal de la calle Talaia con Frederic Prats, les
comunico:
Al convertir la calle Talaia en una calle de prioridad invertida lo que se pretende es
disminuir la velocidad de los vehículos para seguridad de peatones así como de los
propios vehículos a la hora de su incorporación de una calle a otra. Para cumplir
con este objetivo, tanto a la entrada como a la salida de la calle, se aplica la
normativa municipal de acceso a locales (vados) dando lugar a la rampa que
describen en su instancia.
No obstante, se procederá a una inspección por parte de los servicios técnicos
municipales para, si es necesario, hacer alguna subsanación.”

2.- RGE núm. 47256, de 29 d’octubre de 2015.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de noviembre de 2015.
En referencia a la pregunta que este grupo municipal presentó con número de
registro de entrada 34250 de fecha 15 de julio de 2015, en relación al número de
vehículos retirados por la grúa municipal en el año 2014, este regidor solicita
conocer:
•
El número total de vehículos/furgonetas y motocicletas que se encontraban
matriculadas en el año 2014, desglosado por barrios.
•
De los 1019 vehículos retirados que estaban sin cobro de tasas queremos
saber desglosado por barrios y el tipo de vehículos.
•

El coste de cada retirada de vehículo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 47256 i de data 20/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 24/11/2015 en relació a: “En referencia a la pregunta que
este grupo municipal presentó con número de registro de entrada 34250 de fecha
15 de julio de 2015, en relación al número de vehículos retirados por la grúa
municipal en el año 2014...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 48511, de 5 de novembre de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de noviembre de 2015.
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En relación a la calle Xipreret, los vecinos de la zona se quejan de la escasez de luz
que hay en dicha calle desde que se han instalado unas pantallas de color azul en
las farolas.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita conocer:
El motivo por el que han colocado estas pantallas de color azul en la calle
xipreret.
-

Si este Ayuntamiento tiene constancia de las quejas de los vecinos.

Como piensan solucionar el problema de escasez de luz que sufren los
vecinos de la zona.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Regidor d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 48511 i data 5 de novembre de 2015, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de novembre de 2015,
referent a la il•luminació del carrer Xipreret, i que en el seu tenor literal diu:
El motivo por el que han colocado estas pantallas de color azul en la calle
Xipreret.
Si este Ayuntamiento tiene constancia de las quejas de los vecinos.
Cómo piensan solucionar el problema de la escasez de luz que sufren los
vecinos de la zona.
Li he de dir que la il·luminació a la que vostè fa referència correspon a una
perfomance de l’artista Tom Carr realitzada amb motiu de l’exposició del mateix
artista, Tom Carr. Ecos de Carles Buïgas, organitzada pel Museu de L’Hospitalet i
que va ser exhibida del 17 de setembre fins al 6 de novembre, tot aprofitant que
enguany es celebra l’Any Internacional de la Llum.
Que per realitzar aquesta perfomance de llum des del Museu es va repartir un full
informatiu a tots els veïns i veïnes del carrer Xipreret.
Que el Servei de Cultura o el propi Museu no ha rebut cap queixa, sinó mostres de
suport per part del veïnatge i fins i tot alguna demanda de continuïtat d’aquesta
iniciativa.
Des del passat 6 de novembre, data de finalització de l’exposició, el carrer Xipreret
ha recuperat la seva tradicional il•luminació.
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Cordialment,”
4.- RGE núm. 48512, de 5 de novembre de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de noviembre de 2015.
En relación a la aprobación por parte de la JGL de fecha 3 de noviembre del
dictamen núm.34 (U0701/358) “Aprovar la contractació per procediment negociat,
del subministrament dels equips i eines pels tallers de formació de l’equipament
Gornal activa, projecte de regeneració econòmica i social al barri del Gornal; dins el
programa operatiu Feder-Catalunya 2007-2013 per un pressupost de 102.582,59€”.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
-

¿Qué entidades o centros han concurrido para ofertar estos talleres?

¿Cuál es la oferta formativa de esos talleres, qué cursos hay y qué duración
lectiva tienen?
El suministro antedicho, a qué talleres se ofrece el equipamiento Gornal
activa? Si no es a la totalidad, especificar.
¿Cuántas personas hay inscritas para cada uno de los talleres? ¿Qué
titulación reciben?
¿Quiénes son las personas que, en última instancia, imparten las clases?
¿Qué formación reglada tienen?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 48512 i data 5 de novembre de 2015 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de novembre de 2015, en
relació a l’aprovació per part de la JGL de data 3 de novembre del dictamen núm.34
(U0701/358), l’informo:
Que les empreses que han presentat oferta al contracte de subministrament
esmentat es troben al perfil de contractant al web municipal, i que al seu Plec de
Clàusules Tècniques, s’indica que les especialitats a les que s’adreça el material
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són les següents, d’acord amb els Reials Decrets reguladors dels corresponents
certificats de professionalitat:
• Muntatge i manteniment d’instal•lacions elèctriques de baixa tensió.
• Muntatge i manteniment d’instal•lacions frigorífiques.
• Muntatge i manteniment d’instal•lacions solars tèrmiques.
• Operacions de lampisteria i calefacció - climatització domèstica.
• Eficiència energètica d’edificis.
Pel que fa l’oferta formativa dels tallers, en aquest moment estem a la fase de
dotar-los dels equips tècnics i eines necessàries per a la formació per a l’ocupació, i
posteriorment, cal estar a les normes i procediments reguladors dels següents
aspectes:
• L’homologació dels tallers per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), del
Departament d’Empresa i Ocupació, mitjançant el corresponent procediment i
resolució (que inclou una visita tècnica a càrrec del seu Servei de Verificació sobre
el Terreny).
• La convocatòria de subvencions que efectua periòdicament el SOC per tal de, en
el seu cas, obtenir una subvenció adreçada a la realització de cursos de formació
per a l’ocupació.
I per tant, les persones inscrites, la titulació que podran rebre i el personal formador,
queda supeditat a l’homologació dels tallers i a l’obtenció de subvenció abans
indicat.
Atentament,”
5.- RGE núm. 49397, d’11 de novembre de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de noviembre de 2015.
En relación a los servicios que presta Gornal Activa para todas aquellas personas
que desean inscribirse dentro de algún programa, este regidor solicita conocer:
Si está contemplado por parte de esta administración algún tipo de ayuda
para todas aquellas personas que no saben utilizar el ordenador y que por lo tanto
no pueden inscribirse informáticamente.
Si entran dentro de las funciones del personal el orientar y ayudar a este tipo
de personas.
En caso negativo, si está previsto el incorporar a personal que facilite este
tipo de ayuda.”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 49397 i data 11 de novembre de 2015 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de novembre de 2015, en
relació al serveis que s’ofereixen a Gornal Activa, l’informo:
La Iniciativa Europea URBAN ha estat destinada a la regeneració econòmica i
social de les ciutats i barris, amb càrrec al Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER). En el seu marc s’han realitzat diverses actuacions al barri del
Gornal; una d’elles ha estat el nou equipament “Gornal Activa” i una altre la unitat
“Iniciativa Urbana Gornal”.
Aquesta unitat “Iniciativa Urbana Gornal” està integrada per tres tècniques, que
presten un servei d’orientació laboral i que inclou dins de les seves funcions donar
suport a les persones que demanen ajuda informàtica sobre matèries laborals
(consultes, activitats formatives, recerques de feina, etc.).
Atentament,”
6.- RGE núm. 49398, d’11 de novembre de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de noviembre de 2015.
En relación a los seguros contratados por este Ayuntamiento.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•
¿Existía anteriormente un seguro de defensa y reclamación de los daños
causados al mobiliario urbano y a los diferentes elementos de propiedad municipal
que hay en la vía pública?
•
De acuerdo con el total de seguros contratados por el Ayuntamiento de
L’Hospitalet, cual es el gasto total previsto hasta el 31 de diciembre de 2019?
•
¿Qué seguros tiene contratado el Ayuntamiento y cuál es el gasto
comprometido para cada uno de ellos?”
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 49398 i data 11 de novembre de 2015 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de novembre de 2015, en
relació a:
“Diversa informació sobre les assegurances contractades per aquest Ajuntament”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
7.- RGE núm. 49837, de 12 de novembre de 2015.
“En la Rambla Carmen Amaya aproximadamente sobre el número 31-33 del
Gornal el suelo se encuentra en mal estado y al retirar los bancos que habían
se han dejado los tornillos que sobresalen 2 cm. sobre el pavimento, como se
pueden apreciar en las fotografías.
En la respuesta dada por este ayuntamiento a la pregunta efectuada con el número
de registro de entrada 32.687, se nos indicó que dentro de las actuaciones de
mantenimiento del pavimento con los Planes de Ocupación, se había adjudicado
por 71.720€. El “Projecte per la rehabilitació del paviment dels espais entre blocs de
l’illa limitada per Av. Carmen Amaya, av. Vilanova,C. Joncs i Av. Granvia de
L’Hospitalet”, que todavía no habían finalizado.
Por todo ello, este regidor solicita conocer,
•

Si este Plan de Ocupación ha finalizado.

•
Si en el resto de trabajos que se realizan en la via publica, este
ayuntamiento supervisa o si existe un protocolo de calidad de los mismos.
•
Si está previsto algún tipo de actuación urgente para subsanar estas
deficiencias.
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”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento con número 49837 y de fecha 12 de Noviembre de 2015, según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo 24 de Noviembre de
2015, en relación a las actuaciones efectuadas en la Rambla Carmen Amaya del
Gornal, les comunico:
El Plan de Ocupación que hacía de soporte del mantenimiento del pavimento de la
zona, ya especificado en la anterior respuesta de Pleno, ha finalizado.
Los servicios técnicos municipales supervisan los resultados de los trabajos que
realizan las diferentes contratas que actúan en el Espacio Público. Así mismo en el
pliego de condiciones del contrato de mantenimiento de Infraestructura Urbana se
especifica que la mala o incorrecta ejecución de los trabajos podría comportar,
además de la nueva ejecución de los trabajos, sin ningún coste para esta
administración, la posibilidad de una penalización, quedando sin efecto la
certificación de los mismos
En cuanto a los tornillos que sobresalen del pavimento por la retirada de los
bancos, ya se ha dado orden para reparar esta incidencia, igual que se hace para la
reparación de cualquier desperfecto cuanto se tiene conocimiento del mismo a
través de los canales habituales de entrada de incidencias o cuando se detectan en
las inspecciones habituales.”
8.- RGE núm. 49838, de 12 de novembre de 2015.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de noviembre de 2015.
En relación al Centro Cultural y Recreativo Amigos del Gornal, con sede en la Avda.
Villanueva, 18 local 3. Nos han comunicado que se les insta a dejar el local social
de la entidad.
Por todo ello, este regidor solicita conocer:
•

El motivo por el cual se les desaloja del local social.

•

A partir de entonces que uso se le dará al local.

•

Y si es destinado a un uso similar quien será el beneficiario del mismo.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor del Districte VI, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Señor,
En relación a la pregunta que presentó en Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 49.838 y con fecha 12 de noviembre de 2015, según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el día 24 de noviembre de 2015,
en relación a: Local Municipal de la entidad CCR Amigos del Gornal.
RESPUESTAS:
•

El Motivo por el cual se les desaloja del local social

Durante el mandato anterior esta Concejalía emprendió un Plan para optimizar los
usos. Esta entidad se ha visto afectada ya que el uso del local municipal que
utilizaban estaba infrautilizado.
Como usted sabe, siempre que una entidad precisa espacio para realizar
actividades, disponen de equipamientos municipales que pueden utilizar como es el
Centro Cultural Bellvitge – Gornal.
Así mismo, esta Concejalía se reunió con la entidad i se accedió a la petición que
realizaron de poder alargar el periodo de permanencia en el local hasta enero de
2016.
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Hemos informado a la entidad que aunque en un futuro no disponga de local
municipal, siempre que lo necesite, tendrán espacio a su disposición en el Centre
Cultural Bellvitge – Gornal.
•

A partir de entonces que uso se le dará al local

Todavía no está definido el uso que se le dará.
•

Y si es destinado a un uso similar, quien será el beneficiario del mismo.

Por ahora, no hay ningún beneficiario del mismo.
Atentamente,”

9.- RGE núm. 49841, de 12 de novembre de 2015.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de noviembre de 2015.
En relación al Cementerio Municipal este regidor solicita conocer:
•
Cuál es el motivo por el que el Cementerio no abre al público ningún día en
horario de tarde.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento con número 49841 y de fecha 12 de Noviembre de 2015, según lo
que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que sea
contestada en el Pleno Ordinario que se celebrará el próximo 24 de Noviembre de
2015, en relación al Cementerio Municipal, les comunico:
El Cementerio Municipal puede ser visitado por los ciudadanos todos los días del
año de 9 a 15 h con excepción del día 25 de Diciembre y 1 de Enero que
permanece cerrado.
Coincidiendo con la fecha de Todos los Santos se realiza una campaña de
aproximadamente 15 días, en la cual, dada la afluencia de visitas, se amplía el
horario hasta las 18:00 horas.
Dichos horarios coinciden siempre con los del personal adscrito al Cementerio
Municipal y se consideran adecuados para el servicio del equipamiento.”
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Per part dels regidors del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han
formulat en temps i forma 8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 23, 26i 30 d’octubre de 2015 i 4, 5 i 10 de novembre de
2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 46291, de 23 d’octubre de 2015.
“Jorge Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple
ordinari.
El motiu d’aquesta carta és per expressar-vos la nostra preocupació per les queixes
ciutadanes sobre els poliesportius del Centre i Fum d’Estampa.
Diversos usuaris ens han fet arribar les seves queixes sobre el mal estat de la
maquinària, ja que aparentment no s’aplica el manteniment de forma correcta, ni es
reparen ni es substitueixen els aparells defectuosos.
També rebem algunes queixes sobre canvis de monitors, la reducció del nivell
professional d’alguns d’ells i l’eliminació arbitrària d’algunes classes.
Ens agradaria saber si l’equip de govern té constància d’aquesta mena de queixes i
si ha donat alguna mena de resposta als usuaris.
Per altra banda, volem conèixer de quina forma l’equip de govern avalua el nivell de
qualitat de les instal·lacions, maquinària i dels serveis prestats així com de l’atenció
a l’usuari en aquests poliesportius.
Per últim, ens agradaria saber si l’equip de govern té previst alguna mena de pla
per a què aquestes instal·lacions no es segueixin degradant i es mantingui un bon
nivell de prestació de servei a la ciutat.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, Servei
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
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“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que va presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 46.291, de data 23 d’octubre, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de que sigui resposta durant el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de novembre de 2015, us informo del
següent:
Referent al Poliesportiu Fum d’Estampa, l’entitat que el gestiona actualment,
l’Associació Esport a Punt, ens informa que no existeix una situació anòmala
respecte de la existència de moltes queixes referents a l’estat de la maquinaria, ja
que el seu manteniment i funcionament és el correcte. En el Poliesportiu del Centre
tampoc s’han rebut queixes de l’estat de les màquines en general. Sí que hi ha una
demanda concreta per part dels usuaris de ciclo indoor d’efectuar un canvi de
bicicletes, inversió que ja està prevista per aquest 2016.
Respecte als monitors i activitats dirigides hi ha una programació trimestral que
normalment es manté i els canvis responen a criteris tècnics i de demanda del
servei. Evidentment, es impossible que la programació sigui del gust del 100% dels
abonats i abonades. Cadascú faria la seva pròpia programació en funció dels seus
interessos i necessitats. En qualsevol cas, el nivell de queixes està dins de la
normalitat.
Per un altre banda, el pla d’inversions de 2016-2019, pendent d’aprovació,
contempla algunes millores de les instal•lacions.
Respecte a la qualitat del servei, la Diputació de Barcelona va realitzar al 2014 una
enquesta de satisfacció de la qual vam tenir una puntuació dins de la mitjana dels
poliesportius de la província de que vam participar.
Sense un altre particular i esperant haver donat resposta a la vostra sol•licitud, rebi
una cordial salutació.
Atentament,”

2.- RGE núm. 46293, de 23 d’octubre de 2015.
“Jorge Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Ara ja fa gairebé un any i mig, Bellsport, entitat que gestiona el poliesportiu Sergio
Manzano de Bellvitge, va patir una estafa per valor de 400.000,- Euros per part de
l’antic responsable de finances d’aquesta mateixa entitat.
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Aquest Ajuntament va decidir personar-se com a acusació particular. Ara,
transcorregut aquest temps, li demanem:
Que ens faciliti l’auditoria que va encarregar l’Ajuntament després de
conèixer els fets.
Que ens expliqui en quin estat es troba la demanda judicial.
Que ens faciliti la informació i documentació respectiva de l’acusació
particular d’aquest Ajuntament envers l’antic tresorer de Bellsport.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, Servei
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que va presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 46.293, de data 23 d’octubre, i segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de que sigui resposta durant el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de novembre de 2015, us informo del
següent:
Respecte a l’auditoria encarregada per l’entitat AE Bellsport, no l’Ajuntament,
aquesta forma part de l’expedient del contracte i us citarem en compareixença per
tal de facilitar-vos-la i poder donar les explicacions corresponents.
Respecte l’estat de la demanda judicial, la informació la poden demanar
directament a l’AE Bellsport , que és qui la va interposar, no nosaltres.
Referent al que en la seva pregunta anomena com a “acusació particular” d’aquest
Ajuntament, li trasllado que no podem ser part en el procediment ja que no hi ha
interessos municipals lesionats, no hi ha un perjudici, ni als bens, ni al servei públic.
Tot i així, l’Ajuntament, per tal de garantir una bona prestació del servei públic
esportiu que presta el Poliesportiu Municipal Sergio Manzano, es va establir una
inspecció tècnica mancomunada per fer el seguiment de la gestió de forma
coordinada amb l’entitat.
Sense un altre particular i esperant haver donat resposta a la vostra sol•licitud, rebi
una cordial salutació.
Atentament,”
3.- RGE núm. 46294, de 23 d’octubre de 2015.
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“Jorge Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple
ordinari.
El passat dissabte dia 17 d’octubre, es va produir un accident a la pista de futbol del
Parc de la Serp, quan un nen va ensopegar i es va acabar donant un cop al cap
contra les cantonades de les porteries.
Aquest nen va ser traslladat d’urgència a l’Hospital de Sant Joan de déu on va ser
atès i li van posar cinc punts de sutura al cap.
Des el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ens agradaria saber si
l’Ajuntament ha previst alguna actuació per a millorar la seguretat en aquest parc. I
també si tenen pensat retirar aquestes porteries perquè no és produeixin més
accidents com aquest.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 46294 i data 23 d’octubre de 2015, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24 de novembre de 2015, en relació a les porteries del
Parc de la Serp, us comunico el següent:
Les porteries del Parc de la Serp a les quals fan referència van ser retirades per la
seva revisió tècnica abans que tinguessin constància del seu escrit, segons el que
vam acordar amb veïns de la zona i amb l’associació de veïns dies abans.
L’Ajuntament, un grup de veïns i veïnes del barri i l’Associació de Veïns hem
mantingut diverses reunions per tal de consensuar les obres i acordar els elements
de mobiliari urbà a instal•lar al llarg de tot el procés de re urbanització de la zona.
Fruit d’aquest treball es va arribar a l’acord d’instal·lar porteries i cistelles de
basquet pels infants i joves del barri. En tot moment es va entendre que les
mateixes no eren per desenvolupar partits d’aquets esports de manera reglada,
únicament lúdica. Així es pretenia generar zona d’esbarjo i joc de pilota que
completés la resta de jocs.
A l’hora de triar aquestes porteries ens vam decantar, com a tots els parcs i espais
públics de la ciutat dedicats a zones de joc, per elements que respectessin
rigorosament la normativa de seguretat establerta. És a dir: “UNE EN 15312/2007 +
A1:2011 EQUIPAMIENTOS DE ACCESO LIBRE (PISTAS MULTIJUEGOS)
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Equipos deportivos de acceso libre. Requisitos incluyendo seguridad y métodos de
ensayo”.
Adjuntem a aquest escrit una còpia dels certificats de seguretat de les porteries
sobre el compliment de l’esmentada normativa.
S’han retornat a l’empresa les porteries amb els nostres suggeriments per millorar
la seva estructura. Cas que siguin acceptades i passin la corresponent homologació
seran novament instal·lades.
Atentament,”

4.- RGE núm.46487, de 26 d’octubre de 2015
“Antoni Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple
ordinari.
Diversos veïns del barri de Santa Eulàlia ens han fet arribar la seva queixa sobre la
presència continuada de rates en diversos punts del barri des de fa uns mesos. En
concret en els voltants de les cruïlles dels carrers:
Cavall Bernat / Maluquer
Ramón y Cajal / Avda. Del Metro
Santa Eulàlia / Comerç
Al grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ens agradaria saber si
l’Ajuntament ja en té coneixement d’aquesta situació i si ha previst alguna actuació
per a resoldre aquest tema?”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Regidor d’Igualtat i Benestar Social, Sr. Jesús Husillos
Gutierrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 46487 i data 26/10/2015 i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el Ple del
dia 24 de novembre de 2015, en relació a la problemàtica de rosegadors al Barri de
Santa Eulàlia dir-vos què:

…/…

250

Dins del programa de control de plagues, que porta a terme des del Servei
de Salut de l’Ajuntament, és fa un control sistemàtic en tots el barris, mitjançant
tractament i monitoratge. En el cas dels rosegadors en el barri de Santa Eulàlia, en
els últims mesos no hi ha hagut una incidència significativa. Conseqüentment s’ha
procedit a fer prospecció específica en les zones de les cruïlles sol•licitades.
En la prospecció de la zona de la cruïlla de c. Ramón y Cajal, amb Av.
Metro, s’han trobat en els voltants tres llodrigueres en la zona d’escocells d’arbres i
parterres. Per tant s’ha demanat el tractament raticida en aquests punts trobats.
En les altres dues zones de cruïlles, indicades, no s’ha detectat cap indici de
presència de rosegadors. No obstant això i donat el que s’exposa, s’ha fet un
tractament preventiu en els embornals d’ambdues zones.
Els tractaments els ha portat a terme l’empresa de control de plagues contractada
per l’Ajuntament, i s’ha realitzat en la setmana del 9 al 13 de novembre de 2015.”
5.- RGE núm. 47514, de 30 d’octubre de 2015.
“Coque Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple
ordinari.
En vistes que arriben els mesos d’hivern i que moltes famílies de la nostra ciutat
han patit i pateixen greument la crisi econòmica, sovint en situacions de risc
d’exclusió i sense poder fer front als pagaments dels subministraments bàsics, com
la llum o l’aigua.
En vistes que sovint és el teixit social de la ciutat, a través d’entitats de barri i
associacions de veïns i veïnes, qui pot detectar i s’ha d’enfrontar aquestes
situacions de manera més urgent i propera.
En vistes que recentment s’estan produint moltes denuncies de famílies al barri del
Gornal que es troben en situacions de pobresa energètica, i de la mateixa AVV
Gornal, manifestant que es troben desemparades davant l’administració; una
situació que segur és dona en altres barris de la nostra ciutat
En vistes que aquest Ajuntament es va adherir al Programa Metropolità de mesures
contra la Pobresa Energètica, dotat amb recursos provinents de l’AMB.
Al grup municipal d’ERC ens agradaria saber quines són les actuacions que aquest
Ajuntament té previstes per fer front a aquesta situació, quines mesures s’estan
actualment realitzant per donar suport a aquestes famílies, i quin ha estat el grau de
desplegament del Programa Metropolità de mesures contra la Pobresa Energètica a
la nostra ciutat.”
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En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Regidor d’Igualtat i Benestar Social, Sr. Jesús Husillos
Gutierrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 47.514 i data 30/10/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 24 de novembre de 2015, en relació a les mesures contra la pobresa
energètica, dir-vos què des de fa molts anys l’Ajuntament de L’Hospitalet du a terme
tot un seguit d’ajuts per aquelles famílies que no poden fer front a cobrir les seves
necessitats bàsiques.
En aquests moments, estem intensificant l’atenció a totes aquelles famílies en
menys recursos, fonamentalment unitats familiars on tots els membres es troben a
l’atur i les persones grans, facilitant i simplificant la tramitació dels ajuts econòmics
davant d’una notificació de tall de subministrament (aigua, gas o electricitat) o
davant d’un impagament dels rebuts, amb l’objectiu d’impedir la interrupció o baixa
dels mateixos.
En el moment en què es produeix la notificació o la previsió d’impagament i es
notifica als serveis socials, aquests inicien el protocol per evitar el tall mitjançant la
comunicació a les companyies. Un cop valorada la situació per part de serveis
socials, es procedeix a la tramitació de l’ajut econòmic, prèvia presentació de la
documentació requerida evitant així la generació del deute per part de la família
davant la companyia.
Des de l’Ajuntament s’està realitzant d’una banda, una acció proactiva amb les
persones que estan rebent serveis de Teleassistència, atenció domiciliària, de
menjador en els Casals de Gent Gran i de menjar a domicili i de l’altra, s’han previst
unes xerrades informatives en els Casals de la ciutat en els quals personal
especialitzat explicarà quins són requisits per accedir als ajuts i com reduir les
factures de subministrament energètics.
Des de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà s’informa i canalitzen totes les consultes que
facin els ciutadans.
L’Ajuntament continua apel·lant a la corresponsabilitat social de les empreses de
subministrament perquè aquestes dediquin una part dels seus beneficis a assumir
part dels impagaments producte de situacions d’emergència social. Des de l’any
2013 que vàrem signar un acord amb Aigües de Barcelona, aquesta s’ha fet càrrec
de factures de les famílies per un valor superior als 540.000 €.
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L’Ajuntament disposa d’un fons de 813.000 € procedent d’altres administracions,
fonamentalment de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per fer-hi front a les
situacions abans descrites. Des de què es va iniciar el programa, a final del mes de
setembre, s’han tramitat 596 ajuts per import de 87.815 €, d’aquests un 52,5% són
despeses de llum, el 32,8% són d’aigua i el 14,7% de gas, que corresponen a 563
beneficiaris.
Atentament,”
6.- RGE núm. 48262, de 4 de novembre de 2015.
“Antoni Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple
ordinari.
Ens hem assabentat que l’Ajuntament té pensat desnonar d’un local de propietat
municipal a l’entitat ‘Amigos del Gornal’.
Malgrat que aquesta entitat ha anat reduït la seva activitat, fa 28 anys que treballa
pel barri, els 15 darrers sense rebre cap mena de subvenció municipal.
Anteriorment havien manifestat la seva voluntat de continuar desenvolupant
aquesta labor, que ara sense el local haurà de finalitzar definitivament.
Al grup municipal d’ERC ens agradaria conèixer els motius que té l’Ajuntament per
a aquest desnonament. I quins són els criteris que es fan servir per a concedir l’ús
d’altres locals a altres entitats.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Regidor del Districte VI, Sr. Jaume Graells Veguin, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 48.262 i data 4 de novembre de 2015 i, segons
el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de novembre de 2015, en
relació a: Local Municipal de l’entitat CCR Amigos del Gornal.
RESPOSTA:
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Durant el mandat anterior aquesta Regidoria va emprendre un Pla per optimitzar els
usos. Aquesta entitat s’ha vist afectada ja que l’ús del local municipal que utilitzaven
estava infrautilitzat.
Com vostè sap, sempre que una entitat precisa d’espai per fer activitats, disposen
d’equipaments municipals els quals poden utilitzar com és el Centre Cultural
Bellvitge – Gornal.
Tan mateix, aquesta Regidoria es va reunir amb l’entitat i es va accedir a la petició
que van formular perquè es pogués prolongar el termini de permanència en el local
fins gener de 2016.
Hem informat a l’entitat que malgrat en un futur no gaudeixi d’un local municipal,
sempre que ho necessiti, tindrà un espai a la seva disposició en el Centre Cultural
Bellvitge – Gornal.
Atentament,”
7.- RGE núm.48359, de 5 de novembre de 2015.
“Antoni Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple
ordinari.
L’Ajuntament de l’Hospitalet, durant molts anys, ha destinat mitjançant conveni o
subvenció anual al Centre d’Esports L’Hospitalet, motiu pel qual el consistori no pot
restar aliè davant les denúncies de socis del CE L’Hospitalet que manifesten que
l’anterior president del Club i actual regidor del Consistori, ha deixat un deute de
més de 800.000 euros a la Seguretat Social que pot hipotecar el futur del club.
El grup municipal d’ERC vol conèixer la informació de la qual disposa l’Ajuntament
sobre aquest tema i en tot cas, demanar que es realitzi una auditoria del Centre
d’Esports L’Hospitalet.
En aquest mateix sentit el grup municipal d’ERC vol que es faci una revisió de tots
els contractes signats del 1995 al 2014, durant el mandat de Miguel García per
saber si des del CE L’Hospitalet es van contractar familiars o empreses familiars de
l’expresident.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, Servei
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
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“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que va presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb el número 48.359, de data 5 de novembre, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de que sigui resposta
durant el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de novembre de 2015, us
informo del següent:
L’Ajuntament no ha rebut cap notificació oficial per part de la Tresoreria General de
la Seguretat social que posi de manifest l’existència de cap deute del Centre
d’Esports L’Hospitalet amb aquest organisme.
No obstant, som coneixedors de la situació generada per una inspecció de la
Seguretat Social gràcies a la informació aportada pel propi club i les notícies de
premsa.
L’Ajuntament de L’Hospitalet no és competent per a la realització d’una auditoria
global al Centre d’Esports L’Hospitalet. Nosaltres, dins del que estableix la Llei de
Subvencions, realitzem anualment una revisió limitada de comptes, a través de
l’empresa auditora que estableix la Intervenció Municipal, per garantir el bon ús dels
diners públics que rep el club en concepte de subvenció per a l’activitat de promoció
esportiva i de la ciutat. Aquestes revisions no han detectat cap situació anòmala des
del punt de vista de les matèries que competen a l’Ajuntament.
Per un altre banda, i segons el que estableix la ordenança reguladora de la
concessió de subvencions de l’Ajuntament, en vigor des del dia 11 de febrer de
2005, és imprescindible la presentació d’una declaració de l’entitat en la qual es
troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb Hisenda i amb la
Seguretat social. Aquest certificat els emet la Seguretat socials i Hisenda i consten
als corresponents expedients de concessió de subvencions.
Respecte a la petició de revisió dels contractes signats durant el mandat com a
president del Sr. Miguel Garcia, traslladar-li que l’Ajuntament tampoc no és
competent en aquesta matèria.
Sense un altre particular i esperant haver donat resposta a la vostra sol•licitud, rebi
una cordial salutació.
Atentament,”
8.- RGE núm. 48500, de 5 de novembre de 2015.
“Antoni Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple
ordinari.
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Hem rebut per part d’alguns veïns del carrer Rodés una queixa relacionada amb la
ubicació dels nous bancs que l’Ajuntament ha instal•lat en el tram d’aquest carrer al
costat de la Plaça Puig i Gairalt.
En l’anterior legislatura, i abans de començar les obres d’urbanització de la plaça,
un grup de veïns es va adreçar a la Regidoria del Districte I, per expressar la seva
queixa per les molèsties ocasionades en horari nocturn per algunes persones que
asseguts en aquests bancs a tocar dels domicilis emetien crits i soroll de forma
reiterada durant els caps de setmana, pertorbant el descans dels veïns.
El Regidor de Districte d’aquell moment, va assegurar que amb la urbanització de la
plaça, aquests bancs es reubicarien, allunyant-los dels domicilis afectats.
Fa pocs dies, i ja en la fase final de la urbanització, uns nous bancs s’han situat en
el mateix lloc que els antics, cosa que contradiu el que el regidor va anunciar i fa
preveure que les molèsties i sorolls continuaran com abans.
Al grup municipal d’ERC ens agradaria saber si la instal·lació d’aquests bancs serà
la definitiva i si pensa reubicar-los en el mateix parc, tal com es va anunciar en el
seu moment.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 48500 i data 5 de novembre de 2015, segons el que disposa l’article
55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 24 de novembre de 2015, en relació als bancs
instal•lats en el tram del carrer Rodes, al costat de la plaça Puig i Gairalt, us
comunico el següent:
Tal com dieu a la vostra instància, en l’anterior legislatura es va arribar a un acord
amb un grup de veïns que varen presentar una queixa a la Regidoria del Districte I,
en relació a les molèsties ocasionades en horari nocturn per algunes persones que,
assegudes en aquests bancs a tocar als domicilis, pertorbaven el descans dels
veïns.
Aquest acord s’ha mantingut. Amb les obres realitzades no s’han ubicat els bancs
que, en aquella reunió a la Regidoria, el veïns varen esmentar que eren motiu de
molèstia.
Atentament,”
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9.- RGE núm.49196, de 10 de novembre de 2015.
“Jorge Garcia, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la
següent pregunta, a fi i efecte de que sigui contestada en el proper Ple
ordinari.
Atenent que el proper 31 de Desembre de 2015 finalitza la contracta de
l'ambulància de la Guàrdia Urbana i, tenint en compte que entenem aquest servei
prioritari per a la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat per la seva eficàcia i eficiència
durant els més de 30 anys que porta prestant servei a la ciutat.
Hi ha previst prorrogar aquest servei un cop finalitzi la contracta?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, Sra. Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49196 i de data 10/11/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 24/11/2015 en relació a: “Atenent que el proper 31 de
desembre de 2015 finalitza la contracta de l’ambulància de la Guàrdia Urbana i,
tenint en compte que entenem aquest servei prioritari per a la ciutat...”
Resposta:
Informar-los que sí està previst prorrogar el contracte de serveis de transport
sanitari i assistència sanitària urgent prehospitalària de les persones accidentades i
altres serveis de la Guàrdia Urbana.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del Grup Polític de Guanyem L’Hospitalet, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 8 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 30
d’octubre de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
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literalment:

1.-RGE núm. 47382, de 30 d’octubre de 2015.
“Rafael Jiménez Ariza, portaveu del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 24 de novembre de 2015.
Exposició de motius:
Atenent l’aprovació de la “moció per demanar un pipican en el barri de La Florida” al
passat Ple amb data 28 de juliol de 2015.
Pregunta:
Sobre l’estat d’execució d’aquesta moció i les actuacions que s’han portat a terme.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Guanyem
L’Hospitalet, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 47382 i data 30 d’octubre de 2015, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24 de novembre de 2015, en relació a la moció per
demanar un pipican en el barri de La Florida, us comunico el següent:
S’ha acordat amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ampliar la zona per a
gossos actual del Parc de les Planes. La proposta és ampliar l’actual zona de
gossos de 500 m2. i per això l’AMB està redactant el projecte amb diferents
possibilitats d’increment per arribar a una superfície d’entre 800 i 1000 m2.
Atentament,”
2.- RGE núm. 47385, de 30 d’octubre de 2015.
“Rafael Jiménez Ariza, portaveu del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 24 de novembre de 2015.
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Exposició de motius:
Atenent l’aprovació de la “moció per demanar tendals en els parcs infantils” al
passat Ple amb data 28 de juliol de 2015.
Pregunta:
Sobre l’estat d’execució d’aquesta moció i les actuacions que s’han portat a terme.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Guanyem
L’Hospitalet, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 47385 i data 30 d’octubre de 2015, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 24 de novembre de 2015, en relació a la moció per
demanar tendals en els parcs infantils, us comunico el següent:
El mes de setembre es va fer el càlcul i la instal·lació d’una estructura amb tendals
al Parc de la Serp com a prova pilot. S’ha estudiat la idoneïtat de la solució i la seva
possible extensió a d’altres parcs infantils de la ciutat. A la primavera es tornarà a
col·locar en les condicions necessàries després de l’estudi realitzat.
Atentament,”
3.- RGE núm. 47386, de 30 d’octubre de 2015.
“Rafael Jiménez Ariza, portaveu del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 24 de novembre de 2015.
Exposició de motius:
Atenent l’aprovació de la “moció per demanar l’augment de farmàcies de guàrdia
nocturna a l'Hospitalet” al passat Ple amb data 28 de juliol de 2015.
Pregunta:
Sobre l’estat d’execució d’aquesta moció i les actuacions que s’han portat a terme.”

…/…

259

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Guanyem
L’Hospitalet, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Regidor d’Igualtat i Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutierrez, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 47.386 i data 30/10/2015 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 24 de novembre de 2015, en relació al seguiment de la moció per
demanar l’augment de farmàcies de guàrdia nocturna, dir-vos què:
Arran del trasllat (indicat a l'acord 2n. de la moció) que es va fer al Sr. G.B.,
Coordinador de la farmàcies del Baix Llobregat, i segons ens ha indicat el mateix
Sr. B., va fer-li arribar un escrit, facilitant la informació que, literalment, s’indica a
continuació:
“En endavant les farmàcies limítrofs amb Esplugues de Llobregat penjaran aquelles
que ofereixen el servei de guàrdies nocturnes en aquesta localitat. La informació
que hi trobaran els ciutadans a la guixeta de guàrdies de les farmàcies de
l'Hospitalet de les ABS 9 i 10 serà com la que t'adjunto. Espero que amb aquesta
correcció trobem un millor equilibri entre servei, recursos i demanda”
El document serà actualitzat mensualment.
Considerem que amb aquestes gestions podem facilitar l’accés dels nostres
ciutadans a aquest servei.
Tanmateix, em plau informar-vos que la moció nº 1905 que va aprovar el Ple del
mes de setembre ja fa referència al seguiment de les mocions aprovades.
Atentament,”
4.- RGE núm. 47388, de 30 d’octubre de 2015.
“Rafael Jiménez Ariza, portaveu del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 24 de novembre de 2015.
Exposició de motius:
Atenent l’aprovació de la “moció per millorar l’ús institucional d’internet i les seves
eines” al passat Ple amb data 29 de setembre de 2015.
Pregunta:
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Sobre l’estat d’execució d’aquesta moció i les actuacions que s’han portat a terme.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Guanyem
L’Hospitalet, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel
Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 47388 i data 30 d’octubre de 2015 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de novembre de 2015, en
relació a:
“Atenent l’aprovació de la “moció per millorar l’ús institucional d’Internet i le seves
eines” al passat Ple amb data 29 de setembre de 2015 i conèixer l’estat d’execució
d’aquesta moció i les actuacions que s’han portat a terme”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 47389, de 30 d’octubre de 2015.
“Rafael Jiménez Ariza, portaveu del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 24 de novembre de 2015.
Exposició de motius:
Atenent l’aprovació de la “moció per l’adhesió de l’Ajuntament de l'Hospitalet de
Llobregat a la Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació
Ciutadana” al passat Ple amb data 29 de setembre de 2015.
Pregunta:
Sobre l’estat d’execució d’aquesta moció i les actuacions que s’han portat a terme.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Guanyem
L’Hospitalet, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
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efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel
Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 47389 i data 30 d’octubre de 2015 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de novembre de 2015, en
relació a:
“Atenent l’aprovació de la “moció per l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet a la
Xarxa d’Entitats Locals per la Transparència i la Participació Ciutadana” al passat
Ple amb data 29 de setembre de 2015 i conèixer l’estat d’execució d’aquesta moció
i les actuacions que s’han portat a terme”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
6.- RGE núm. 47390, de 30 d’octubre de 2015.
“Rafael Jiménez Ariza, portaveu del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 24 de novembre de 2015.
Exposició de motius:
Atenent l’aprovació de la “moció per demanar l’adhesió a la iniciativa Meta 2017” al
passat Ple amb data 29 de setembre de 2015.
Pregunta:
Sobre l’estat d’execució d’aquesta moció i les actuacions que s’han portat a terme.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Guanyem
L’Hospitalet, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 47390 i data 30 d’octubre de 2015, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
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se celebrarà el proper dia 24 de novembre de 2015, en relació a la moció per
demanar l’adhesió a la iniciativa Meta 2017, us comunico el següent:
Tal i com recull l’acord segon de la moció aprovada pel plenari municipal el passat
29 de setembre de 2015 s’ha donat trasllat al Departament de Presidència de la
Generalitat de Catalunya de l’adhesió de l’Ajuntament de L’Hospitalet a la
plataforma Meta 2017.
Així mateix ja s’ha rebut carta de recepció per part del propi Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Atentament,”
7.- RGE núm.47413, de 30 d’octubre de 2015.
“Rafael Jiménez Ariza, portaveu del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 24 de novembre de 2015.
Exposició de motius:
Proposem fer un control exhaustiu del número de persones que poden accedir a la
sala de plens d’aquest Ajuntament en base a: l’aforament d’aquest espai i a la
normativa reguladora, de forma que no es superi l’aforament de l’espai amb més
persones de les permeses.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Guanyem
L’Hospitalet, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra.
Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 47415 i de data 30/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 24/11/2015 en relació a: “Proposem fer un control exhaustiu
del número de persones que poden accedir a la sala de plens d’aquest Ajuntament
en base a: l’aforament d’aquest espai i a la normativa reguladora...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
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Ben atentament,”

8.- RGE núm. 47550, de 30 d’octubre de 2015.
“Cristina Santón Ramiro, regidora del Grup Polític Municipal de Guanyem L’H
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada en el
proper Ple Ordinari del dia 24 de novembre de 2015.
Exposició de motius:
Atenent que entre 2013, 2014 i el primer semestre de 2015 han estat 589 persones
les que s’han acollit a les alternatives establertes a les sancions de l’ordenança de
convivència i civisme de l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Atenent que aquestes alternatives establertes a l’ordenança es centren en tasques
socioeducatives i treballs per la comunitat.
Pregunta:
Quins són els programes o les tasques que en particular s’inclouen dins les tasques
socioeducatives i treballs per la comunitat que regula aquesta ordenança.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Guanyem
L’Hospitalet, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra.
Mercè Perea Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 47550 i de data 30/10/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 24/11/2015 en relació a: “Atenent que entre 2013, 2014 i el
primer semestre de 2015 han estat 589 persones les que s’han acollit a les
alternatives establertes a les sancions de l’ordenança de convivència...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”

…/…

264

Per part dels regidors del Grup Polític de Convergència i Unió, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 5 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 13
de novembre de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm.49933, de 13 de novembre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-11-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Ateses les reclamacions manifestades per alguns veïns del Carrer Antiga
Travessera respecte al mal estat d’un dels escocells.
Donat que, segons els mateixos veïns, l’escocell porta més de tres anys en el
mateix estat i fins i tot s’hi han produït caigudes accidentals.
Vist el mal efecte que els desperfectes provoquen a la imatge i seguretat del Carrer
Antiga Travessera.
PREGUNTA
-

Es pensen solucionar els desperfectes de l’escocell?

Quan es preveu que els desperfectes de l’escocell puguin estar
solucionats?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 49933 i data 13 de novembre de 2015, segons el que disposa l’article
55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 24 de novembre de 2015, en relació a un escocell del
carrer Antiga Travessera, us comunico el següent:
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Com no ens especifiqueu l’escocell del carrer al que feu referència us informem de
tots els que hi ha en aquesta via que sabem que tenen que ser reparats:
-

Núm. 18 i 38 s’ha talat arbre i s’ha tret la soca.
Núm. 35 resta per treure la soca
Núm. 59 hi ha un arbre sec que traurem definitivament.

Properament farem la tala i traurem les soques que restin. Taparem temporalment
els escocells per evitar accidents i es donarà ordre d’eliminació definitiva dels
mateixos ja que l’amplada de la vorera (inferior a 2,50 m.) no permet la plantació de
noves especies.
Atentament,”

2.- RGE núm. 49934, de 13 de novembre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-11-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el carrer Baró de Malda està insuficientment il·luminat.
Donat que, com és lògic, aquesta manca d’il·luminació provoca o, millor dit, agreuja
la sensació d’inseguretat del veïnat.
Atès que, recentment, durant la nit s’han produït tres atracaments a botigues
situades en aquest carrer.
Vist que una bona il·luminació del carrer incrementarà la seguretat del veïnat tant
pel que fa a evitar caigudes com per ser un element dissuasiu davant possibles
actes vandàlics i/o delictius.
PREGUNTA
-

Es pensa millorar el grau d’il·luminació del carrer de Baró de Maldà?

-

Si és així, quan es pensa fer? Demanem informació detallada.

-

Si no és així, per quins motius?

Es pensa incrementar el control policial i la vigilància d’aquest carrer davant
els atracaments que s’han produït darrerament?
-

Si és així, quan es pensa fer? Demanem informació detallada.
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-

Si no és així, per quins motius?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea i
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 49934 i de data 13/11/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 24/11/2015 en relació a: “Atès que el carrer Baró de Malda
està insuficientment il·luminat.
Donat que, com és lògic, aquesta manca d’il·luminació provoca o, millor dit, agreuja
la sensació d’inseguretat del veïnat ...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 49935, de 13 de novembre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-11-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que s’ha anunciat que el recinte firal de La Farga acollirà la pista de gel.
Donat que s’espera un gran volum d’assistència, tant de gent de l’Hospitalet com de
fora de la ciutat.
Vist que això representa una oportunitat d’or per promocionar la ciutat i, a la
vegada, per enfortir els comerços i les activitats econòmiques de la ciutat.
PREGUNTA
Quines són les mesures que es pensen dur a terme per tal d’aprofitar al
màxim l’oportunitat generada per la instal·lació de la pista de gel al recinte firal de
La Farga?
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Es pensen dur a terme reunions amb les agrupacions de comerciants i
botiguers de la zona i la ciutat per tal d’establir i acordar quins són els mecanismes
més adients per tal que el teixit empresarial de la zona pugui beneficiar-se
d’aquesta oportunitat?
-

Si és així, quan es duran a terme? Si no és així, per quin motiu no es faran?

Demanem informació detallada del conjunt de mesures que es duran a
terme relacionades amb promocionar la ciutat amb motiu de la instal·lació de la
pista de gel al recinte firal de La Farga.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M. García
Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 49935 i data 13 de novembre de 2015 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de novembre de 2015, en
relació a la pista de gel del recinte firal de La Farga, SA, l’informo:
En termes generals, tota l'activitat que es desenvolupa al recinte firal de la Farga,
SA, té un impacte directe en l'economia local i, més concretament, en l'entorn
immediat del propi recinte.
Sota la denominació de "Pista de Gel", subjau una realitat econòmica de caràcter
particular representada per l'empresa Antonio Peral Productions, SL, que va veure
en l'empresa La Farga SA la possibilitat d'organitzar un esdeveniment que ja venia
desenvolupant-se en una altra ciutat.
Aquesta activitat té impacte en diferents àmbits:
Àmbit Social. En la mesura que permet als nostres ciutadans i
ciutadanes poder gaudir d'un espai lúdic recreatiu en unes dates propícies
per a les sortides familiars.
Àmbit mediàtic. Aquesta activitat entra de ple en el que podríem
considerar promoció de la ciutat, atès que té un alt grau d'acceptació per
part dels mitjans i té una gran singularitat.
Àmbit econòmic: En aquest àmbit la repercussió directa en el seu
entorn immediat ha de ser molt important si tenim en compte les
expectatives d'edicions anteriors al seu anterior emplaçament.
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Tenint en compte el curt període de temps en què s'ha materialitzat aquest
esdeveniment, les mesures per aprofitar les sinergies que genera per part de l'àrea
de Promoció Econòmica i Ocupació han estat consensuades amb l'empresa
organitzadora.
En aquest sentit i, pel que fa al comerç local, s'ha acordat repartir, per part
d'aquesta Àrea, 120.000 bons descompte a canvi de compres materialitzades.
Pel que fa a les escoles de la nostra ciutat, es repartiran 600 invitacions a nens/ es
sense recursos i 28.000 bons descompte del 50% a escoles en general.
Si bé és una activitat contrastada en la seva anterior ubicació, serà interessant
avaluar el seu impacte a l'Hospitalet per poder planificar accions de més calat que
beneficiïn encara més l'activitat comercial.
Atentament,”
4.- RGE núm. 49936, de 13 de novembre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-11-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que l’UGT de l’Ajuntament de l’Hospitalet ha enviat un mail tot informant i
denunciant les males condicions sota les quals treballa l’equip de serveis socials
d’aquest ajuntament.
Atès que informen d’un seguit de desperfectes en l’estructura dels espais de treball.
Donat que diuen que ja fa més de 5 anys que perduren aquestes deficiències.
PREGUNTA
Es pensen solucionar els desperfectes que existeixen a les instal·lacions on
treballa l’equip de serveis socials?
-

Si és així, quan es farà? Si no és així, per quin motiu?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Central, Sr. Manuel Brinquis Pérez,
que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 49936 i data 13 de novembre de 2015 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de novembre de 2015, en
relació a:
“Que l’UGT de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha enviat un mail tot informant i
denunciant les males condicions sota les que treballa l’equip de serveis socials
d’aquest Ajuntament, així com d’un seguit de desperfectes en l’estructura dels
espais de treball i que ja fa més de 5 anys que perduren aquestes deficiències”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 49937, de 13 de novembre de 2015.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 24-11-15.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que, fins ara, el Club de Twirling del Gornal duia a terme els seus assajos al
gimnàs de l’escola Bernat Metge.
Donat que, darrerament, l’AMPA del col·legi ha reservat aquest gimnàs per fer
activitats pels pares en la mateixa franja horària en que elles l’utilitzaven i, per tant,
s’han quedat sense lloc on fer-ho.
Vist que ara per ara el gimnàs resta tancat donat que aquestes activitats no s’estan
realitzant i que se’ls hi ha ofert el gimnàs a partir de les 19 h però és una franja
horària incompatible amb els horaris propis de l’alumnat.
Atès que els assajos els estan fent al pati de l’IES Bellvitge però aquesta no és una
solució acceptable doncs a més d’haver de fer-ho a l’aire lliure (ara que arriba el
fred això és un problema important), no tenen accés a una sèrie de serveis que
considerem bàsics (wc, llum,...).
Donada la trajectòria i repercussió que ha tingut aquest club en la pràctica d’aquest
esport i atès el seu arrelament amb el barri.
PREGUNTA
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Quines solucions es pensen oferir al Club de Twirling del Gornal per tal que
puguin disposar d’un espai adequat per assajar i en els horaris adients?
-

Quan es preveu que puguin disposar d’un espai on assajar?

-

Demanem informació detallada.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de Convergència i
Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Regidor d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Benvolgut Senyor,
En resposta a la seves preguntes respecte l’ús del gimnàs de l’escola Bernat Metge
per part del Club de Twirling Gornal, li informem que totes les entitats de la ciutat
han de renovar les seves peticions d’espais escolars cada curs i que el fet de tenir
cedit algun espai en el curs anterior no els dóna dret preferent, tal com indica la
normativa aprovada pel ple municipal el 12 d’abril de 2013. Per altra banda, aquesta
mateixa normativa recull el dret preferent de les AMPAS per fer ús dels espais dels
seus centres escolars.
En aquest curs l’AMPA de l’escola Bernat Metge ha iniciat noves activitats que
limiten l’horari lliure del gimnàs i del pati del centre educatiu. És per aquesta raó que
el Club de Twirling Gornal no pot fer ús d’aquests espais de 17 a 19 h, però sí que
en pot disposar els dijous a la tarda a partir de les 19 h., els dissabtes de 16 a 20 h.
i els diumenges d’11 a 14 h. Cal tenir en compte que el gimnàs i la pista d’aquesta
escola també estan cedits a un altre Club de Twirling del districte en condicions
horàries similars.
També li informem que el Club Twirling Gornal fa ús de les noves instal·lacions del
poliesportiu Gornal els divendres per la tarda.
Donada les característiques d’aquest esport, especialment les condicions d’alçada
dels espais que requereix, els possibles espais escolars a cedir són limitats i en el
districte de Bellvitge-Gornal no existeix cap altre gimnàs escolar que tingui l’alçada
suficient.
Cordialment,”

Per part del regidor del Grup Polític de la CUP-Poble Actiu, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 17
de novembre de 2015 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració
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del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm. 50587, de 17 de novembre de 2015.
“Khristian Gimenez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
A la moció “MOCIÓ INSTANT L’OBERTURA D’EXPEDIENTS SANCIONADORS A
LES ENTITATS FINANCERES PER LA PERMANENT DESOCUPACIÓ DELS
HABITATGES DE LA SEVA PROPIETAT A L'HOSPITALET” , aprovada amb data 1
de gener de 2014 i presentada conjuntament pels grups polítics del PSC i ICVEUiA. I on és van adoptar els següents acords:
PRIMER.- MANIFESTAR EL COMPROMÍS d'endegar mesures municipals en base
a la legalitat i competències existents i als efectes que assenyala aquesta moció,
amb l'objectiu de garantir el dret a l'habitatge de la població i fer front a l'emergència
habitacional.
SEGON.- CONTINUAR IMPLEMENTANT acords municipals, en desenvolupament
del Pla d'accions per a l'habitatge a L'Hospitalet 2013-2015, per tal d'establir
mesures de foment per a evitar la desocupació permanent i injustificada
d’habitatges, en el marc de l’article 42, de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de
Catalunya.
TERCER.- ELABORAR I APROVAR Programes d'Inspecció a fi de detectar,
comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent
desocupació, començant pels que són propietat d'entitats bancàries i altres grans
empreses.
QUART.- INSTRUIR procediments administratius contradictoris on es determinin,
coneguin i comprovin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest
procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una
situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de
l’habitatge, d’acord amb el que estableix l’article 41 de la Llei 18/2007, del Dret a
l'Habitatge de Catalunya. En cas afirmatiu, caldrà requerir al propietari que cessi en
la seva actuació en un termini concret, tot informant-lo de les activitats de foment
que està duent a terme l’administració per facilitar-li la finalització d’aquesta
situació.
CINQUÈ.- IMPOSAR, si s'escau, fins a 3 multes coercitives no sancionadores, tal i
com determina l’article 113.1 de la Llei 18/2007, del Dret a l'Habitatge de Catalunya,

…/…

272

prèvia advertència, si transcorregut el termini fixat no s’ha produït l'ocupació de
l'immoble prèviament requerida.
SISÈ.- INICIAR, si s'escau, un procediment sancionador per infracció molt greu en
cas que es mantingui la desocupació de l'habitatge un cop esgotat el termini atorgat
per a corregir la situació, tal com preveu l’article 123.1.h de la Llei 18/2007, del Dret
a l'Habitatge de Catalunya. En el ben entès que les sancions no resolen de forma
automàtica la problemàtica de les famílies que estan en risc d’exclusió social, atès
que aquestes famílies necessiten habitatges a preus inferiors als del mercat, i no
que els bancs paguin una multa i que aquí quedi tot plegat, l’Ajuntament de
l'Hospitalet, es compromet a garantir, que els imports recaptats pel nostre municipi
en aquest concepte sancionador, seran dedicats íntegrament a polítiques per evitar
l’exclusió social residencial de les famílies que estiguin afectades per aquest
problema.
SETÈ.- INSTAR al Govern de la Generalitat a emprendre accions en aquest àmbit
amb la mateixa finalitat, dins el marc de les seves competències.
VUITÈ.- COMUNICAR aquesta moció pel seu coneixement i adhesió a les Entitats
Municipalistes, al Parlament de Catalunya, als diferents grups parlamentaris, a la
Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a les associacions veïnals del municipi.
Al grup municipal de CUP-Poble Actiu ens agradaria saber si l’Ajuntament:
•
En relació al tercer acord, quants Programes d’inspecció s’han elaborat i
aprovat fins al la data d’avui?
•
En relació al quart acord, quants Procediments administratius s’han instruït
fins a la data d’avui?
•
En relació al cinquè acord, quantes multes coercitives no sancionadores
s’han imposat fins a la data d’avui?
•
En relació al sisè acord, quants Procediments sancionadors per infracció
molt greu s’han iniciat fins a la data d’avui?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de la CUP-Poble
Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 50587 i data 1 de novembre de 2015, segons el que disposa l’article
55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 24 de novembre de 2015, en relació a la Moció
instant l’obertura d’expedients sancionadors a les entitats financeres per la
permanent desocupació dels habitatges de la seva propietat a L’Hospitalet, us
comunico el següent:
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En relació al tercer acord de la moció aprovada en data 1 de gener de 2014, que fa
referència als habitatges que es troben en situació permanent de desocupació,
aquest govern municipal ha reclamat a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya el
Registre d’habitatges buits declarats per les entitats financeres i/o grans tenidors
d’habitatge.
Aquest Registre ens ha estat lliurat finalment en data 27 d’octubre de 2015, i és a
partir d’aquesta data que estem treballant sobre un document concret analitzant-lo i
mapejant-lo sobre la cartografia de la ciutat.
D’altra banda, també estem col•laborant amb la companyia subministradora per a
disposar d’informació sobre habitatges sense consum d’aigua. Aquesta informació,
en combinació amb el Registre d’habitatges buits dels grans tenidors, ens permetrà
disposar en breu d’una radiografia dels pisos buits a L’Hospitalet de la Llobregat.
En relació al quart acord, relatius als procediments administratius contradictoris que
s’han instruït, cal dir que aquests expedients, que serveixen per a declarar la
desocupació als efectes escaients, s’han incoar a partir de dades que no han estat
lliurades a aquest Ajuntament fins el 27 d’octubre de 2015 (Registre de l’Agència
d’Habitatge de Catalunya).
En qualsevol cas, aquest Ajuntament ja treballa en l’aplicació de la Llei 24/2015 de
29 de juliol, que millora les eines al servei de l’administració local per a intervenir
sobre el parc immobiliari buit en possessió dels bancs i grans tenidors.
Hem elaborat un protocol administratiu complert que es troba, en aquests moments,
pendent de validació per part de l’Assessoria jurídica de l’Ajuntament per a poder
posar-lo en marxa properament.
En relació als acords cinquè i sisè, relatius a la imposició de multes coercitives i
instrucció d’expedients sancionadors, cal dir que fins la data d’avui no s’han incoat
per les raons assenyalades anteriorment. La manca del Registre d’habitatges buits,
que ens ha estat lliurat en data 27 d’octubre de 2015, i la inseguretat que aquesta
situació generà sobre una eventual declaració d’habitatge buit, presentà un escenari
d’inseguretat jurídica i, en conseqüència, de riscos de reclamacions de
responsabilitat patrimonial, que podria lesionar la hisenda municipal i, per tant, els
recursos públics de l’Ajuntament.
Les noves eines, referides en els dos primers apartats, ens permeten actualment
encetar un camí més i millor fonamentat jurídicament.
Finalment, ens plau informar-los que aquest govern municipal s’està reunint, de
manera periòdica, amb les quatre organitzacions d’afectats per la hipoteca que
actuen a la ciutat, així com amb la Federació d’Associacions de Veïns, amb
l’objectiu de compartir informació, enfortir la col·laboració i treballar plegats en el
desenvolupament de la llei 24/2015 de 29 de juliol.
Atentament,”
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2.- RGE núm.50588, de 17 de novembre de 2015.
“Khristian Gimenez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat , presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
A la moció “MOCIÓN PARA EL SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS
MOCIONES APROBADAS EN PLENO”, aprovada amb data 27 de maig de 2014 i
presentada pels grup polític del CIU. I on és van adoptar el següent acord:
Primero.- Instar al Equipo de Gobierno a crear una Comisión Municipal de
Seguimiento de las mociones aprobadas en este Pleno, con presencia de al menos
un miembro de cada Grupo Político Municipal.
Al grup municipal de CUP-Poble Actiu ens agradaria saber si l’Ajuntament:
•
En relació al acord aprovat, saber si l’Ajuntament ha creat una Comissió
Municipal de Seguiment de las mocions aprovades al Ple i si no fos el cas, quan
pensen constituir-la amb la participació de tots els grups, tal i com diu l’acord de la
pròpia moció.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de la CUP-Poble
Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per
la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari García-Calvillo, que literalment
diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 50588, de data 1 de novembre de 2015 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestada en el Ple Ordinari del dia 24 de novembre de 2015, en relació a “si s’ha
creat una Comissió Municipal de Seguiment de les mocions aprovades al Ple”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
3.- RGE núm. 50589, de 17 de novembre de 2015.
“Khristian Gimenez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
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l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
A la moció “Moción sobre la viabilidad de establecer una normativa específica que
regule las licencias de ocupación de la vía pública por las entidades/asociaciones
de la ciudad”, aprovada amb data 1 de gener de 2014 i presentada pel grups polític
del PP. I on és van adoptar el següent acord:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento estudie la viabilidad de establecer una normativa
específica que regule las licencias de ocupación de la vía pública por las
entidades/asociaciones de la ciudad.

Al grup municipal de CUP-Poble Actiu ens agradaria saber si l’Ajuntament:
•
En relació al acord aprovat, saber si l’Ajuntament ha fet algun estudi de
viabilitat sobre al regulació de les llicencies d’ocupació, i en cas afirmatiu ens
agradaria veure aquest estudi.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup municipal de la CUP-Poble
Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè Perea
Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 50589 i de data 17/11/2015, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestat en el Ple Ordinari que se
celebrarà el proper dia 24/11/2015 en relació a: “A la moció “Moción sobre la
viabilidad de establecer una normativa específica que regule las licencias de
ocupación de la vía pública por las entidades/asociaciones de la ciudad”, aprovada
amb data 1 de gener de 2014 i presentada pel grup polític del PP. I on és van
adoptar...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 50590, de 17 de novembre de 2015.
“Khristian Gimenez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
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l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
A la moció “MOCIÓ PER LA CONTRACTACIÓ D’UNA ASEGURANÇA
COL•LECTIVA DE RESPONSABILITAT CIVIL PER DONAR COBERTURA A LES
ENTITATS DE LA CIUTAT QUE FAN ACTES AL CARRER.”, aprovada amb data 6
de juny de 2014 i presentada pels grup polític del CIU. I on és van adoptar el
següent acord:
PRIMERO.- Que el Ayuntamiento estudie la viabilidad de establecer una normativa
específica que regule las licencias de ocupación de la vía pública por las
entidades/asociaciones de la ciudad.
Al grup municipal de CUP-Poble Actiu ens agradaria saber si l’Ajuntament:
•
En relació al acord aprovat, saber si l’Ajuntament ha fet algun estudi sobre
establir una normativa especifica de la regulació de les llicencies d’ocupació, i en
cas afirmatiu ens agradaria veure aquest estudi.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup municipal de la CUP-Poble
Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel
Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis Pérez,
que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 50590 i data 17 de novembre de 2015 i, segons
el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 24 de novembre de 2015, en
relació a:
“Atenent l’aprovació de la “moció per a la contractació d’una assegurança col·lectiva
de responsabilitat civil per donar cobertura a les entitats de la ciutat que fan actes al
carrer”en data 27 de juny de 2014 i presentada pel grup polític de CIU i conèixer si
s’ha fet algun estudi sobre la viabilitat d’establir una assegurança de responsabilitat
civil, que doni cobertura a les associacions i altres entitats, que estiguin inscrites al
Registre Municipal d’Entitats”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Passaríem a l’últim punt de l’Ordre del dia que és precs i preguntes ¿algun prec o
alguna pregunta? Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres hem presentat quatre preguntes a registre, sobre quatre mocions
presentades les quatre en el 2014, al gener, novembre, hi ha diferents dates. Hem
estat revisant, hem estat fent una feina gairebé de laboratori, de revisar, perquè no
és fàcil trobar-les i no és fàcil revisar en el moment que es troben, és bastant difícil,
per no dir impossible, trobar en el moment que es troben. I hem fet quatre
preguntes en relació a quatre mocions diferents, moció instant l’obertura
d’expedients sancionadors a les entitats financeres per la permanent desocupació
dels habitatges de la seva propietat a l'Hospitalet, una moció de la que hem parlat
àmpliament en diversos plens i sobre la qual seguirem preguntant, pregunta sobre
la qual hem rebut una resposta deu minuts abans d’entrar al Ple, com comprendran
no hem pogut llegir-la encara.
Sobre les tres següents, una seria “moción sobre la viabilidad de establecer una
normativa específica que regule las licencias de ocupación de la vía pública por las
entidades y asociaciones de la ciudad”, una altra “moción para el seguimiento y
cumplimiento de las mociones aprobadas en Pleno”, la parte contratante de la
primera parte, fantástico, i una altra que és “moció per a la contractació d’una
assegurança col·lectiva de responsabilitat civil, per donar cobertura a les entitats de
la ciutat que fan actes al carrer”. Són mocions dels 2014, algunes d’elles de
principis del 2014, d’altres de mitjans del 2014, i hem rebut també entre ahir i avui,
tres respostes que diuen i cito..., a veure si trobo una, perquè són les tres
exactament iguals, les han copiat, que diuen: “En relació a la moció..., dir-vos que
és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la informació
necessària”. A les tres, ahir, entre ahir i avui hem rebut la resposta, la mateixa
resposta a les tres preguntes, sobre tres mocions d’entre gener i octubre, diria, del
2014.
Bé, doncs això, jo crec que s’explica bastant, continuarem fent preguntes sobre les
del 2014 i sobre les d’aquest any.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Carmen Esteban.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (CIUTADANS)
A la Junta de Govern Local del proppassat 17 de novembre, es va autoritzar la
subcontractació del servei de menjador en favor de Sehrs Food, dins del contracte
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de la concessió administrativa per a la gestió dels serveis d’escola bressol de la
Casa del Molí, adjudicada inicialment a Serveis a les Persones Encís.
Avui mateix el diari El País justament publica que a Terrassa s’ha suspès
l’adjudicació dels menjadors escolars a Sehrs Food, principalment perquè no s’ha
fet una valoració tècnica de l’oferta i ha primat l’econòmic.
A més a més, com tots sabem, l’amo de Sehrs Food, el Sr. R.B., ha estat esquitxat
per un tema de corrupció que des de la pròpia Oficina Antifrau de la Generalitat,
s’ha determinat que hi ha irregularitats a les adjudicacions que ell mateix feia a
empreses seves.
Atès que el tema de la qualitat del menjar que s’ofereix a les escoles bressol de
l'Hospitalet és prou important, demanem saber si des d’aquest ajuntament s’ha
revisat que aquesta subcontractació no afecti de cap manera a la qualitat del servei
que es venia prestant fins ara i si s’ha verificat que l’adjudicació a aquesta empresa
i no a una altra, és fruit d’un estudi com el tema requereix.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs ja li contestarem. Hi ha alguna qüestió més? Sr. Nieto.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATAS-E)
Després d’alguns comentaris d’algunes entitats de la ciutat, volem saber en quin
estat està ara mateix l’expedient que es va fer a la Junta de Govern, l’estat dels
antics jutjats, si ja hi ha un estudi, en quina situació està ara mateix, si hi ha algun
procés d’adjudicació d’estudi, en quina fase està.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna qüestió més, doncs totes les preguntes seran contestades per escrit
i aixequem la sessió.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Perdó, perdó, un prec.

SRA. ALCALDESSA
Un prec?
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SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí, sí, pensava que havia dit...

SRA. ALCALDESSA
He dit precs i preguntes.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Pensava que es feia primer una cosa i després una altra.

SRA. ALCALDESSA
Doncs vinga.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Ens agradaria, des d’aquest grup municipal ens agradaria sol·licitar al portaveu del
grup municipal de Ciutadans de l'Hospitalet, que retiri la seva intervenció al Ple, a
l’inici, en una de les mocions inicials, on afirmava i ens equiparava a l’extrema
dreta, considerem un insult intolerable aquesta afirmació, des dels moviments
socials i dels que venim i militem molts de nosaltres, hem combatut i combatem fins
a l’extenuació el feixisme, el racisme i la xenofòbia, cada dia al carrer. Per tant, les
comparacions entre nosaltres i l’extrema dreta, creiem que se les hauria d’estalviar.

SR. GARCÍA VALLE (CIUTADANS)
Seguramente usted…, o yo no me he explicado bien o usted lo ha entendido mal,
yo no he hecho ninguna comparación, o sea, incluyendo a ustedes en ningún sitio.
Sí digo…, bueno, muy bien, pues mire, hasta que no vea el Acta, no voy a retirar
nada ¿vale?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, s’aixeca la sessió.
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I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca
la sessió essent les vint-i-tres hores i deu minuts, del dia vint-i-quatre de novembre
de dos mil quinze, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

