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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2/2019
Data: vint-i-sis de febrer de dos mil dinou
Hora: 17:00 hores fins a les 24:00 hores
Lloc: Casa Consistorial

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

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

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'Alcaldia
Tinent d'Alcaldia
Tinent d'Alcaldia
Tinent d'Alcaldia
Tinent d'Alcaldia
Tinent d'Alcaldia
Tinent d'Alcaldia
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Interventora general
Secretària General del Ple, accidental

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 apartat 2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, s’obre la sessió per la
Sra. Alcaldessa-Presidenta.
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LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE GENER DE 2019.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 25 de gener de 2019, 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.
I. PART RESOLUTÒRIA

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Presidència.
SRA. ALCALDESSA
Bé, senyor Fran Belver.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per fer una breu explicació dels punts 4, 5 i 6. Respecte al
dictamen número 4, que és la modificació del PGM de l’àmbit discontinu dels
carrers Sta. Eulàlia i Santiago Rusiñol amb Francesc Macià i Escorça al Districte III.
Dic que aquest és un text, que com vostès saben, ja vam fer l’aprovació inicial en el
seu moment i l’aprovació provisional, el que fem avui és portar un text refós que
donaria peu a l’aprovació definitiva en el sentit de incorporar les prescripcions que
es van fer per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat, més
enllà de la concreció del que ja vam explicar en el seu moment de l’aprovació inicial
i provisional, el que es fa és ampliar la superfície de cessió com a zona verda, es
demanava un escreix per part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de 459
metros, es fa un escreix de 808 metros i el que fem és incorporar la resta de
prescripcions en el ben entès de que en algunes qüestions que ja vam parlar en les
altres aprovacions en aquest Ple, garantim el destí del 30% del sostre disponible a
habitatge de protecció, que es fa el pas des de l’avinguda Sta. Eulàlia cap a la plaça
Camilo José Cela i la part que segurament resultava més rellevant i que hi ha hagut
més insistència, que era el de regularitzar la situació de l’edificació consolidada al
carrer Santiago Rossinyol i per tant treure les afectacions que tenen aquells edificis
que com saben als veïns els hi genera problemes, per dir-ho d’alguna manera, a
l’hora de poder fer o grans rehabilitacions o poder fer transmissions, o demanar fins
i tot, un crèdit contra l’habitatge, perquè al estar afectades els hi minvava molt el
valor de l’habitatge, això significa que una qüestió que és evident perquè ve, no del
Pla General del 76 sinó del Pla Comarcal dels anys 50 que tenia la previsió de que
el carrer Aragó de Barcelona tingués una prolongació travessant Sta. Eulàlia fins
arribar a enllaçar amb travessia Industrial, i per tant el que trèiem és aquesta
afectació i per tant els veïns podran estar més tranquils mantenint el seu habitatge
sense aquesta afectació.
Pel que fa al dictamen número 5, el que fem i el que es planteja com ha de ser, com
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modificació puntual del Pla General a la Av. Granvia 183 – 189. Aquí el que fem és
senzillament una ampliació d’usos, no es fa ni una modificació ni de sostre ni de
qualificacions preexistents però si que s’afegeix tota la qüestió que té a veure amb
façana Granvia al no estar en territori de continuïtat urbana i que per tant des de el
punt de vista comercial té una consideració diferent i per tant el que fem és ampliar
aquests usos a proposta o iniciada per la propietat de les dues parcel·les que hi ha
en aquesta ubicació.
I finalment el dictamen número 6 que és per donar la aprovació provisional abans
de que tingui la definitiva per part del Departament d’Urbanisme de la Generalitat
per poder donar compliment a l’ampliació de l’institut Llobregat al carrer de Ferrer i
Guàrdia en el barri de Santa Eulàlia.

SRA. ALCALDESSA
Ara sí, donarem pas al posicionament de tots el grups.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies i bona tarda a tots i totes votaré favorablement al primer acord i del 4 al 9 i
en dono per assabentada dels altres.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies Alcaldessa, bona tarda a tots i totes. Assabentat dels punts 2, 3, 10 i 12 i
voto a favor de la resta.
SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias, buenas tardes, voto a favor del 1, abstención en el 4, 5, a favor del 6,
abstención 7, 8, 9 y 11 y el resto me doy por enterado.
SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de l’1, em dono per assabentat del 2 i 3, el 4 abstenció, el 5 abstenció, el 6
a favor, el 7, 8, 9 abstenció, el 10 per assabentat, l’11 abstenció i el 12 assabentat.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda a tothom, votarem a favor del punt 1, ens donem per assabentats del 2 i
3, en el 4 votarem en contra.
Al gener de 2017 vam votar en contra de la proposta inicial de modificació d’aquest
planejament urbanístic. I ara, sembla que el temps i en aquest cas els tècnics de la
comissió de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ens donen una part, part de
raó.
La nostra principal crítica va ser: no podem construir més al barri, en aquest cas al
barri de Santa Eulàlia, sense tenir en compte la manca d’espais verds i zones
comunes que disposem actualment.
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I la prescriptiva i obligada modificació al planejament urbanístic que han traslladat
des de l’esmentada comissió apunta, precisament, cap a aquí. I aquí, volem fer una
reflexió adreçada, no només al govern que va impulsar aquesta modificació, sinó
també a qui va votar-la favorablement des de l’oposició, a CiU i ERC.
Si la comissió no hagués modificat aquesta proposta, sinó hagués fet aquestes
prescriptives, aquesta proposta de canvi urbanístic, el barri i la ciutat haguessin
perdut, amb el que s’ha aporta ara, fins a 808 m2 de zona verda, que se suposa que
s’inclouen per prescripció legal, perquè així ens obliga la llei a fer-ho. També,
haguéssim perdut els vuit habitatges en règim general protegit públic i el topall de
només 26 habitatges. No obstant això, ens agradaria que hi hagués un compromís
púbic perquè aquests habitatges fossin en règim de lloguer social.
Hi ha un punt a més a més, que ens preocupa, i és el fet que es mencioni que no
existeix cap forma material per recuperar el 15% de l’aprofitament del sòl en aquest
sector, i es proposa la permuta econòmica amb la propietat del sòl. Per tots aquests
motius, tot i estar més satisfetes amb els metres quadrats verds inclosos ara en la
modificació, hi votarem en contra.
Votem en contra també del punt 5. El 6 el votarem a favor, el que era l’Institut
Llobregat, situat al número 10 del carrer Ferrer i Guàrdia, porta anys demanant a
crits una reforma integral i així ho ha expressat moltes vegades la seva comunitat
educativa. És evident que l’actual edifici, tot i la bona feina realitzada pels anteriors
equips directius, no compleix amb les necessitats que ha tingut el barri durant
aquests darrers anys i ha estat sovint abandonat tant pel Departament
d’Ensenyament com pel propi Ajuntament de L’Hospitalet. El Departament, no ha
volgut realitzar les reformes necessàries per transformar una antiga escola d’EGB
en un institut i no l’ha dotat mai del pressupost, ni del material necessari per
realitzar aquesta transformació.
Sabem que l’Ajuntament no té competències en els edificis, però si les té amb el
seu entorn. I és responsabilitat d’aquest Ajuntament l’estat de degradació de
l’entorn del centre, doncs no ha sabut adaptar la zona industrial on hi està ubicat, en
un entorn més amable i més urbà com correspondria a un centre educatiu. Prova
d’aquesta deixadesa de les dues administracions és el fet que la majoria de famílies
de Santa Eulàlia desconeixen l’existència d’aquest centre i les que el coneixen, el
confonen amb l’edifici de Batxillerat i cicles formatius situat fora del barri, situat al
districte Centre-Sant Josep, al barri de Sant Josep, al carrer Prat de la Riba. Aquest
abandonament i manca d’inversió de les administracions ha desembocat en un
nombre de preinscripcions molt menor, si el comparem amb la dels altres dos
instituts del barri de Santa Eulàlia.
Sembla que ara, gràcies a la tasca i les pressions de la comunitat educativa, aquest
Ajuntament està urbanitzant i fent més amable aquest entorn, ampliant voreres,
millorant la il·luminació de l’entorn, etc. En aquest sentit...

Alguns regidors intervenen sense micròfon.

…/…

5

Si poguessin no parlar mentre jo parlo seria molt més interessant. Jo m´escoltaria a
mi mateix, d’acord, gràcies.
En aquest sentit també ens alegrem que estiguin realitzant aquestes accions,
aquestes accions de millora de l’entorn. Tot i això, per a que el centre funcioni a ple
rendiment i sigui capaç d’absorbir la forta demanda de places públiques que existeix
avui al barri, és evident que el centre necessita una rehabilitació integral o bé la
construcció d’un nou edifici. Aquesta és una reivindicació històrica de la comunitat
educativa de la ciutat i les diferents plataformes que han existit en defensa de
l’educació pública així ho han reclamat. Actualment, la Xarxa Groga la incorpora en
les seves reivindicacions, des de la seva creació al 2015.
És per això que tot i alegrar-nos per aquesta futura nova construcció o rehabilitació,
lamentem que arribi tan tard. Són nombrosos els estudis de la mateixa Xarxa Groga
que posen de manifest que el nombre de places públiques de secundària són
insuficients a l’Hospitalet i especialment a Santa Eulàlia i provoca que moltes
famílies optin per l’escola concertada o marxin de la ciutat. Aquesta forta demanda
de places d’educació secundària es veurà incrementada aquest any i els propers,
per la sortida dels primers cursos de 6è de l’escola Paco Candel. Esperem que
aquests alumnes que han viscut tota la seva etapa d’infantil i primària en barracots,
no hagin de patir també aquesta precarietat a la secundària, mentre es construeix
un edifici que fa anys que hauria d’estar construït.
L’objecte del pla especial contempla tres possibilitats: enderroc total de l’actual
edifici, ampliació del mateix o addició d’un nou edifici. Ens agradaria saber de qui
dependrà aquesta decisió, decidir per una de les tres opcions.
Votarem a favor del punt setè, ens abstindrem del vuitè i del novè i ens donem per
assabentades del desè i ens abstindrem de l’onzè i ens donem per assabentades
del dotzè. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Si bona tarda a tothom. En primer lloc vull donar la benvinguda a tots els que han
vingut a aquest Ple i manifestar també que mentre aquí estem celebrant un Ple amb
tota la normalitat, tenim companys i companyes represaliats a L’Hospitalet com el
Lluís i la Laia o persones com la Meritxell Borràs i l’Anna Simó. La Meritxell Borràs
en aquests moments està sent jutjada en el Tribunal Suprem i l’Anna Simó en breu
en el Tribunal Superior de Justícia, senzillament per portar les urnes i portar la
democràcia a la ciutat.
En referencia als punts que es tracten a la part resolutòria, votarem a favor del punt
1, ens donem per assabentats del 2 i 3, votem a favor del 4, 5 i 6, ens abstenim del
7, 8, i 9, i ens donem per assabentats del 10, ens abstenim de l’11 i per assabentats
del 12.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa, buenas tardes. El PP votará a favor del punto número 1,
nos damos por enterados del 2 y del 3, votaremos a favor del 4, celebramos que se
modifique y se desafecte esa zona que ha explicado el Teniente de Alcalde. Los
vecinos de Santa Eulalia, en concreto de Santiago Rusiñol, pues llevan años
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sufriendo la devaluación en este caso de sus viviendas e impidiendo además poder
realizar obras de mejora, por tanto como decía el Teniente de Alcalde se trata de un
plan de reordenación urbana que data de los años 50 y que en un principio tenía
que pasar por ahí la calle Aragón enlazando con la calle Amadeu Torner, cosa que
nunca pasará, por tanto nosotros celebramos y votamos a favor.
También votamos a favor del número 5 y esperamos que esta modificación
comporte también puestos de trabajo para los ciudadanos y ciudadanas de
L’Hospitalet.
Votaremos a favor del número 6 y nos abstendremos de los números 7, 8 y 9 y nos
damos por enterados del 10, abstención del 11 y nos damos por enterados del 12.
Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Si moltes gràcies, com fem des d’ERC des de fa ja setze plens, comencem la
nostra intervenció reclamant la llibertat de les preses i el presos polítics i el retorn
dels exiliats i exiliades, persones honestes, persones de pau que estan a la presó
per la seves idees republicanes, per posar les urnes l’1 d’octubre i per defensar el
dret a decidir, unes persones que en aquests moments estan patint aquest judici
farsa, aquest judici de la vergonya, on estem veiem la fiscalia, la advocacia de
l’estat a les ordres del govern del PSOE i la acusació particular d’un partit feixista
com VOX que van agafats de la mà contra l’independentisme i contra la voluntat
majoritària del poble de Catalunya a decidir el seu futur polític.
Respecte als dictàmens votarem a favor del número 1, del 4 i del 6, farem abstenció
del 7, 8 i 9, votarem en contra del 5 i 11 i ens donarem per assabentats de la resta
de dictàmens.
Sobre el dictamen 4, relatiu a la modificació del pla general metropolità a l’àmbit
discontinu de la cantonada dels carrers Francesc Macià i de la plaça Escorça al
barri de Santa Eulàlia, votem a favor tal i com ja ho vam fer l’anterior vegada
bàsicament perquè s’han complert dos requisits que vam sol·licitar en aquell
moment. El primer, doncs augmentar el percentatge de protecció oficial i en segon
lloc doncs que també es donava seguretat jurídica als veïns i veïnes del carrer
Santiago Rusiñol.
Respecte al número 5 votem en contra perquè creiem que aquesta ciutat ja no pot
perdre més sòl industrial. Igual que estem veient en l’anterior Ple, vam veure doncs
que, l’equip de govern en l’anterior Ple treia terreny industrial per fer hotels, en
aquest Ple substitueix aquest sòl industrial per destinar-ho a construir un centre
comercial i més oficines, quan en realitat tenim una plaça Europa on en l’actualitat
encara existeixen doncs moltes oficines buides a la nostra ciutat. I és per aquest
motiu que el grup ERC votarà en contra del dictamen número 5.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Bona tarda. Nosaltres votarem a favor de l’1, ens donem per assabentats del 2 i del
3. Respecte al dictamen número 4 nosaltres votarem en contra. Sobre aquest
projecte ja ens vam posicionar el gener de 2017 i continuem pensant que es cert
que la zona de la Plaça de Francesc Macià s’ha de regularitzar, ja que porta molts
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anys essent zona verda i no carrer. També estem d’acord amb la clàusula 15 de la
zona del carrer Santiago Rusiñol, però estem en desacord amb la nova clau 18,
diuen que guanyem zona verda, però només la guanyem sobre el paper, ja que es
posa com una nova zona verda una zona que porta molts anys consolidada, la
realitat és que ens quedem igual i, a més, es construeix un edifici nou en una zona
que passa a ser edificable amb la modificació d’aquest PGM.
Respecte al dictamen número 5 també votarem en contra. Aquesta modificació del
PGM proposada s’argumenta en la mateixa direcció ideològica del Pla Director
Urbanístic de la Granvia. De fet, se situa al límit artificial del perímetre de la
proposta del Pla Director Urbanístic. La modificació vol aprofitar la ubicació propera
del PDU i les suposades noves infraestructures de transport privat i contaminant,
com és la connexió del carrer Ciències amb un pont per sobre de les vies actuals. A
més, plantegen l’ampliació de l’ocupació màxima de la parcel·la del 50% al 70%,
que tot i no augmentar el sostre edificable, sí té impacte en la visió global de
“densitat” de la zona. També proposa l’augment de la mida de parcel·la mínima de
1000 m2 a 3500 m2 per, literalment diuen, “evitar la proliferació de múltiples
establiments comercials de petites dimensions”.
Des de Canviem considerem que aquesta modificació del
argumentació i en la seva formalització, és negativa per la
consolida la mobilitat privada contaminant, densifica encara
facilita l’expulsió d’empreses actualment instal·lades i va contra
mitjà comerç.

PGM, en la seva
ciutat. Augmenta i
més l’espai lliure,
el foment del petit i

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa al dictamen número 6 l’aprovació provisional del pla especial urbanístic
de desenvolupament de concreció d’ús i dels paràmetres urbanístics de
l’equipament docent “Nou Llobregat” al carrer Ferrer i Guàrdia, com cada any amb
l’evolució de les dades de matriculació podem constatar el greu problema que té la
nostra ciutat en relació a les places d’educació pública disponibles a la ciutat. És
una ciutat en constant creixement, amb més i més planificació d’habitatge però que
no va acompanyada dels seus necessaris equipaments, com poden ser en serveis
educatius, serveis sanitaris i espai públic pròpiament. Necessitem més equipaments
a la ciutat, més equipaments de qualitat i no més barracons, es més, necessitem
que els barracons que ara mateix existeixen a la nostra ciutat desapareguin.
En aquest cas, nosaltres per aquest expedient, celebrem doncs, la planificació per
la construcció d’un nou institut a la nostra ciutat, concretament al barri de Santa
Eulàlia que ho necessita, que necessita d’aquesta nova oferta educativa. I esperem
que la seva construcció doncs sigui el més aviat possible i així podem disminuir la
pressió a la ràtio de les classes a l’educació secundària a la ciutat, i en concret, a
Santa Eulàlia. Si que volem posar de relleu que les competències en educació de
l’ajuntament doncs son molt limitades i realment estem patint aquestes retallades de
la Generalitat de no provisió dels centres, de no construcció de més centres, no
ampliació de places i això és una cosa que no li podem demanar tampoc a
l’ajuntament, és responsabilitat de la Generalitat i el que podem fer des de la ciutat
és la planificació, demanar, reivindicar que es facin aquests equipaments, però
realment, ens falta pressupost per part de la Generalitat, per poder complir tots
aquests serveis que necessita la ciutat.
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El 7, 8 i 9 els votarem a favor. Els números 10 i 12 ens donem per assabentats i el
número 11 abstenció. El 6 a favor.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Buenas tardes, bienvenidos a este pleno todos y todas. En el acuerdo número 1
estaremos de acuerdo, en el 2 nos damos por enterados, en el 3 también
estaremos enterados, el 4 votaremos en contra y explicaremos porqué. El 5 a favor,
el 6 a favor y explicaremos que pensamos, 7 abstención, 8 abstención, 9
abstención, 10 enterados, 11 abstención y 12 enterados.
En cuanto al punto número 4, relativo a la modificación de la composición del
plenario del consejo de ciudad de L’Hospitalet, perdón, acuerdo relativo a la
aprobación del texto refundido de la modificación puntual del plan general
metropolitano en el ámbito discontinuo de la esquina de la calle Santa Eulalia y
Santiago Rusiñol de la plaza Francesc Macià y de la plaza Escorça en el barrio de
Santa Eulalia, Distrito III de L’Hospitalet de Llobregat.
Bueno ustedes saben que ya habíamos estado en contra de la modificación de este
plan general metropolitano del 2016, habíamos votado en contra porque implicaba
renunciar a nuevas zonas verdes en Santa Eulalia previstas desde el año 1976. Las
zonas verdes que han de ser prioritarias para los barrios pero que el gobierno de
Nuria Marín no lo identifica así. Prefiere más bien favorecer intereses inmobiliarios
generando como venimos diciendo aquí, a lo largo de los tiempos, una ciudad muy
apretada, con una densidad insufrible.
Miren nosotros tenemos otras ideas de ciudad, otro modelo y creemos que se
hacen inversiones, por ejemplo con el millón y medio que el ayuntamiento se gastó
hace un mes en adquirir locales de la Caixa para dar un espacio a la síndica,
cuando creemos que tenemos espacios, pues se hubiera podido comprar ese
edificio o haber abierto esa plaza Camilo Jose Cela, habiendo dejado una zona,
dándole una nueva vida, unos espacios verdes que buena falta hacen en el barrio
de Santa Eulalia.
¿Qué es lo que pasa? Que ustedes al final hacen trampas y la Generalitat se lo
dice, una forma de ver el urbanismo, una forma de ver las zonas verdes, que para
nosotros es trampa. Es decir, para compensar los 470 m2 que les faltan, han hecho
ustedes la misma triquiñuela que hicieron en 2016, computan la plaza de la Escorça
como zona verde que constaba como vial, es un poco hacer trampas. Ustedes
dicen aquí tenemos una zona verde pero la ponemos más lejos si cabe, no en el
sitio que toca y claro ahí los han pillado y les han dicho, oiga esto no funciona así,
esto tiene que tener 470 metros más. Es lo que se desprende de lo que hemos
leído. Mire esto no son maneras, nosotros creemos que hay otra forma de ver la
ciudad y ustedes la ven pues en manos de la especulación inmobiliaria, así
sencillamente. Se han echado en manos de la especulación y tienen previsto seguir
construyendo viviendas. Leemos por ahí de 10 a 11000 viviendas, lo que supondría
meter entre 40, 45.000 personas más a esta ciudad, lo cual, sería un caos.
Eso es lo que se desprende de lo que vemos, lo que dicen y de los proyectos que
nos habla nuestra señora alcaldesa de vez en cuando, así que, es una ciudad con
un futuro complicado para los ciudadanos porque estamos faltos de espacios, de
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muchas cosas que hoy, una ciudad que tenga que tener miras al futuro, necesita
tener esos equipamientos que tanta falta le hacen.
De manera que no hay forma de ver la ciudad, a nuestro modo de ver y ustedes
hacen como esos herederos que dilapidan la herencia que tenemos, cediendo
espacios a la especulación inmobiliaria, a los que vienen otra vez a caer, han visto
que ahora hay demanda y aquí pues todo lo que haga falta para que se construya y
se haga dinero a costa de quitarnos la herencia que esta ciudad tiene para el futuro,
hacer equipamientos.
Así que, por eso votamos en contra y me parece que son bastantes argumentos,
son nuestros argumentos. No se pueden dilapidar los espacios que tenemos.
Tenemos que mirar una ciudad de futuro, una ciudad que nos permita que en el
futuro y más teniendo en cuenta a donde quieren ir ustedes a parar con toda esa
vivienda que están haciendo. Se me ocurre por ejemplo hablar de Cosmetoda,
donde quieren meter casi 1000 viviendas más, 4000 vecinos más al barrio sin haber
previsto los equipamientos. Ya están escasos nuestros barrios de equipamientos
pero ustedes pretender meter todavía más población sin pensar en que, van a tener
necesidades. O sea, se me ocurre pensar en las ciudades que hacía el Pocero, que
ya sabemos cómo acabó. Se liaba a construir, se echó en brazos de la construcción
desaforada, del dinero fácil y rápido y se olvidó de hacer hasta la llevada del agua,
las escuelas, los supermercados, los bares… sí señor Brinquis, no se ría usted, eso
pasó.
Y yo no quiero que pase en mi ciudad, quiero que tengamos un futuro para nuestros
hijos y nuestros nietos con una ciudad moderna, que le dé respuesta a los
problemas que hoy tiene, pero que si ustedes la hacinan todavía más, vamos a
tener más problemas. Y se está viendo como ustedes ceden los espacios que
tenemos, como los están cediendo para seguir trayendo más vecinos y vecinas a la
ciudad. Por contra hay otros que se marchan aburridos por ver que su barrio no
funciona. Que no se tiene la atención que se tiene que tener y se marchan porque
la calidad de vida que ellos esperan en una ciudad como L’Hospitalet, no se la
estamos dando. Sobretodo ven que el futuro tal como vamos, va a ser peor.
De manera que, por eso votamos en contra, no por capricho. Ya votamos al
principio porque son modelos de ciudad distintos, los que tiene Ciudadanos y los
que yo creo que quieren nuestros vecinos y vecinas a los que se están
programando. Cuando oímos a nuestra alcaldesa hablar de grandes proyectos y de
hacinar más la ciudad, por mucho que ella diga que eso son plusvalías, para que
queremos plusvalías si no podemos vivir en ella, si vivimos mal. Dice que son para
repartirlas, ¿dónde?, no, aquí los únicos que hacen plusvalías son los que
especulan, los que vienen, nos dejan aquí una ciudad apelotonada y se marchan
con los bolsillos llenos. Y hay que pensar que esta ciudad, como digo, tiene un
pequeño patrimonio todavía y hay que pensar en conservarlo y por eso criticamos
estos temas, porque creemos que no hay conciencia de una ciudad que tiene
mucha dignidad porque sus vecinos se la dan pero que para vivir en ella, necesita
que le demos los espacios que hoy estamos dilapidando en construir.
Y a veces dicen, es que usted siempre dice lo mismo, claro, es que es un modelo
de ciudad distinto el que vemos nosotros al que ven ustedes. Realmente creo que
es el que están esperando nuestros vecinos y vecinas. De manera que no me voy a
extender más porque ya lo he dicho muchas veces pero ustedes no hacen caso,
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siguen con su dinámica. Nuria Marín se ha echado en brazos de la especulación
salvaje y no hemos aprendido nada del pasado. ¿Y a qué nos llevó eso?
En el punto número 6 lo mismo, yo me congratulo en algunas cosas de que el
gobierno tome medidas para dotar a la ciudad en ese sitio que ustedes hablan para
dar escuela. Tendrían que hacerlo en todos sitios. Ahí estamos de acuerdo, pero
eso no debe ser una cosa puntual, tenemos que verlo con continuidad en todo lo
que se hace en la ciudad. Así que, señores del gobierno, tómense esto como algo
para participar todos de una ciudad nueva, de una ciudad que le dé esperanzas a
nuestros vecinos de que se la vamos a hacer mejor, de que no vamos a seguir
construyendo para que algunos se llenen los bolsillos de dinero a costa de los
pocos espacios que nos quedan.
Tenemos otro ejemplo con la Godó i Trias, unos equipamientos que se podían
haber aprovechado para cosas que yo creo que nuestros vecinos seguramente
estarían más contentos con ella, como son residencias para personas mayores,
guarderías de cero a tres años, porque nos hace falta para conciliar como son en
definitiva equipamientos, pues no, se lo damos a la iniciativa privada para que
hagan una medicina que ya veremos qué pasa con eso, que además no es pública,
que es privada y no nos damos cuenta de que esos espacios que hoy estamos
prácticamente regalando porqué nos dan a cambio muy poco, nos van a hacer
mucha falta. De hecho ya nos están haciendo falta.
No me cansaré de repetirlo, tenemos que tomar conciencia todos, de que esta
ciudad necesita que preservemos lo poquito que tenemos en espacios para el
futuro, y es verdad que cuesta dinero, es verdad que no todo es competencia del
ayuntamiento pero si no tenemos esos sitios, no lo podremos hacer nunca, no los
hipotequemos señores del gobierno, veamos con claridad el horizonte de esta
ciudad veamos cómo queremos ver a nuestros hijos y a nuestros nietos en esta
ciudad. Con espacios, con zonas verdes, con ciudades amables, que a usted no le
gusta que es una ciudad amable para personas con buena accesibilidad, con
parques incluidos.
En definitiva una ciudad para las personas. Una ciudad que le queda muy pocas
posibilidades en cuanto a lo que son espacios, no los dilapiden señores del
gobierno. Se lo digo en nombre yo creo, que de la mayoría de los ciudadanos y de
los vecinos y vecinas de esta ciudad porque es lo que yo creo que esperan de su
gobierno, que hagamos la ciudad cada día más para las personas y menos
entregarla a los especuladores.
Creo que me he posicionado en todos los puntos, por lo tanto sólo hacerles esa
consideración, que la tengan en cuenta y que pensemos un poco más en nuestros
vecinos. Muchas gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo per la part educativa, pel tema del solar, per cert, ja li podem dir Institut Jaume
Botey, en honor a la figura del Jaume Botey regidor d’educació d’aquest ajuntament
i que el consell escolar del centre va fer la proposta i nosaltres encantats de la vida
doncs li vam donar el vist i plau i finalment ja s´ha donat aquest nom. Estic
bàsicament d’acord en la intervenció que s´ha plantejat des de ICV, jo crec que
sempre hem de ser autocrítics o crítics, la millora sempre a nivell educatiu ha de ser
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continuada i hi ha moltes coses a fer. També és veritat que durant aquests anys
entenc que també hi ha hagut avanços importants.
Dir clarament, en el cas de la secundaria, dels instituts, no és que tinguem poques
competències és que no tenim cap, ni una, no podem ni entrar. Per cert hem de
celebrar que després de molts esforços per poder justificar correctament en base a
l’àmbit de competències, per fi hem tirat endavant el conveni que ens permetrà
millorar les pistes esportives de l’institut Torres i Bages però gràcies a que hem
argumentat que això serà d’ús pel barri, perquè en algun moment les portes es
podran obrir, sinó, no podem invertir perquè per llei no podem invertir ni un euro en
un institut de secundària per tant no podem tenir cap responsabilitat. Si es parlava
d’abandonament de l’institut, jo ho comparteixo, ho hem criticat reiteradament,
finalment vam arribar a un acord amb el departament on vam fer una proposta de
segregar l’institut que abans era de FP i de secundària, ara la FP està a la part de
Sant Josep i l’institut Jaume Botey portarà la secundària i el batxillerat.
Nou equip directiu, tot el suport de l’ajuntament, penseu que aquest institut ara són
les quatre línies d’ESO, que fan el programa d’anglès, d’auxiliar de conversa, avui
estàvem encantats veient com els alumnes de l’institut Jaume Botey estaven en el
YoMo.
Hem de dir que la preinscripció i matricula del curs passat, ja es va incorporar i
aquest està cridat a ser un institut magnífic, hem de ser positius perquè ve la
preinscripció i a vegades els malastrucs fan que burxem els centres. Esperit positiu,
els instituts són fantàstics, les famílies han d’anar tranquil·lament, que ve la
preinscripció, que ve les portes obertes, a veure si ens entenem i a les xarxes
gairebé ho fem en aquest sentit. Per tant és un institut que jo estic segur que tal i
com va passar amb el Paco Candel, que hem de recordar que malgrat que està en
construccions provisionals era un centre poc demanat i ara és un dels més
demanats, doncs l’institut Jaume Botey serà un dels instituts més demanats en el
futur. I ja li estant donant la volta.
A més a més, hem urbanitzat el que és els voltants de l’institut i per tant entre tots
estem tirant endavant aquest centre, de la mà del Departament per descomptat.
Governi qui governi, ara sí, tenim un problema i el vaig dir en l’anterior Ple, no hi ha
pressupostos i si no hi ha diners, la cosa no xuta. Això que ho tinguem en compte
perquè després les obres triguem molt perquè entre que hi ha acord de govern,
entre que s’adjudica el projecte, entre que es liciten les obres, entre que es fan les
obres, miracles no es poden fer. I a les hores ens eternitzem en els mòduls, però no
hi ha pressupostos i si no hi ha pressupostos no tirem endavant res.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP )
Respecte a alguna de les qüestions que s´han dit en els dictàmens número 4 i 5.
Pel que fa al tema de Santa Eulàlia, el senyor Toni García ho explicava, en el seu
moment vam fer algunes modificacions. Ja ho dèiem al principi on vam incorporar el
tema de l’habitatge de protecció oficial fins arribar al 30 % i sobretot, jo crec que la
part més rellevant és el tema d’alliberar de la càrrega els habitatges de Santiago
Rusiñol.
Tot lo altre evidentment cadascú pot fer la interpretació que consideri. Farem una
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construcció a l’Avinguda Santa Eulàlia, si, ara el que hi ha també és una
construcció, que fa fàstic però una construcció. I el que fem és, canviar aquesta
construcció que fa fàstic per una construcció nova amb vuit habitatges de protecció
oficial i amb accés a la plaça Camilo José Cela, que en aquests moments és un cul
de sac. A més a més, alliberem les càrregues del carrer Santiago Rusiñol. Però
evidentment, com deia algun portaveu, això són models de ciutat, cadascú té el
seu, faltaria més.
Després deien, vostès el que fan és “favorecer intereses inmobiliarios”, sí en este
caso tienen ustedes razón, estamos favoreciendo los intereses inmobiliarios de
todas las familias que viven en la calle Santiago Rusiñol que a partir de ahora no
tendrán una carga en su vivienda que dice que se va a prolongar por ahí la calle
Aragón. Evidentemente estamos favoreciendo los intereses inmobiliarios de esos
vecinos y vecinas. Lo pueden explicar ustedes y nosotros diremos que tienen razón.
Respecto al otro dictamen, al número 5 al de Granvia, algunas cosas que se han
dicho que no puedo estar de acuerdo. No se gana techo, y creo que lo he dicho yo
en mi exposición y lo dice el propio dictamen y los informes que los acompañan. No
se sustituye ninguna actividad, se hace una ampliación de usos. No se cambia una
actividad por otra, no se hace una modificación de usos, se hace una ampliación de
usos. Por tanto no estamos retirando calificación industrial en este caso el 22a, que
es lo que tienen actualmente esas dos parcelas.
Luego se hacía referencia a que tenemos la obligación o deberíamos ceder más
suelo para equipamientos para tirar adelante determinados tipos de equipamientos
de la Generalitat. Si alguien es capaz de decirme alguna solicitud que haya hecho
la Generalitat a este ayuntamiento de suelo para tirar un equipamiento de los cuales
ellos son los responsables, que lo diga. Nunca, la Generalitat le ha pedido a este
ayuntamiento suelo para hacer una residencia de gente mayor y ha dicho que no.
Nunca, la Generalitat le ha pedido a este ayuntamiento suelo para hacer una
escuela y ha dicho que no.
Nunca, la Generalitat le ha pedido a este ayuntamiento suelo para hacer una escola
bressol de cero a tres años y ha dicho que no. Nunca. Por tanto si no se cede más
suelo a la Generalitat para que haga los equipamientos de los cuales es
competente es porque no se nos solicita más suelo. Les recuerdo que no hace
mucho hemos cedido dos parcelas más a la Generalitat también en el ámbito
educativo. Uno en el Distrito I, en la zona Sant Josep y otro en la plaza Cadí. Nunca
se ha dicho que no a una cesión de suelo con lo cual no es cierto que estemos
dilapidando el patrimonio y dejando sin posibilidades de crecimiento en
equipamientos a la ciudad. Eso sencillamente es falso.
Y para acabar, evidentemente yo, faltaría más, respeto absolutamente el modelo
que cada uno quiera implantar en la ciudad, o que quiera proponer a la ciudad y
que esas sean sus propuestas y en el caso de que tenga la confianza y la
responsabilidad de los vecinos, lo tire adelante. Evidentemente cada uno tiene el
suyo. Pero hombre comparar el modelo de L’Hospitalet con el del Pocero, creo que
usted nos confunde con algún otro amigo suyo.
Desde luego en L’Hospitalet, que yo sepa, jamás, jamás se ha tirado adelante un
proyecto urbanístico en el que al final no hubiera alcantarillado o no hubiera agua o
no hubiera alumbrado, jamás, jamás. Usted puede decir lo que le dé la gana pero
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jamás se ha hecho una cosa parecida, ni ahora ni nunca. Como mínimo en los
últimos 40 años, que en aquel momento sí que hubo que hacer muchas cosas
porque se habían hecho desarrollos aquí sin alcantarillado, sin recogida de basuras,
sin asfaltado, sin urbanización. Allí sí que lo habían hecho y desde entonces eso se
ha modificado y jamás una modificación hecha por este ayuntamiento, un
planeamiento urbanístico ha ido en esa dirección.
Y luego una petición, si lo tienen a bien. Yo sé que cada uno nos expresamos cómo
podemos o como sabemos, no diga que hacemos trampas. Es que hacer trampas
en la administración es un delito. Entonces si usted me está acusando a mí, porque
soy quién firma los dictámenes, de hacer un delito, ya sabe dónde tiene que ir.
Pues puede apretar a correr e ir ahora mismo. Porque empiezo a estar un poco al
límite, usted no puede, no tiene derecho a acusarme a mí, de estar cometiendo un
delito y quedarse impasible. Yo no hago trampas. Yo no hago trampas. Y si usted
tiene otro modelo de ciudad estupendo, defiéndalo, plantéelo y siga adelante. Y
usted diga “el modelo que ustedes desarrollan, yo no estoy de acuerdo”, nada que
decir. Pero no me acusen. Porque decir que hago trampas es acusarme.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire señor Belver, hay que interpretar lo que se dice literalmente, y yo digo, para
mí, es una trampa. Eso no quiere decir que sea un delito, en algunos casos hay
trampas que no son delitos. Es jugar. Es como decir, oiga me hacen poner aquí 400
metros más, y los pongo. Lo que estaba allí puesto, ahora lo meto dentro y he
cumplido. No está donde tiene que estar y estaba hecho así anteriormente. O sea
que en el fondo seguimos con lo mismo, pero usted lo pone ahí y no hemos dado a
esa zona los metros que realmente le faltan.
Mire yo cuando hablo del Pocero no estoy literalmente, faltaría más. He dicho que
no deberíamos ir a esos modelos y no estoy diciendo que ustedes estén en ese
modelo exactamente. Pero sí le digo, que esos modelos no se puedan dar. Es lo
que le digo. No he dicho exactamente que estemos, faltaría más, pero sí le digo que
estamos hablando de falta de equipamientos, de guarderías de cero a tres años, ¿o
negará usted que no falte? Estamos hablando de residencias para personas
mayores ¿o negará usted que no falte? Estaría bueno que usted hiciera una calle
nueva y la dejara sin alcantarillado, hombre. Sería entonces directamente correros
a gorrazos. Estoy hablando de los equipamientos que faltan, y mire, cuando usted
dice no nos han pedido nada que no hayamos dado para hacer esos
equipamientos. Pues también faltaría más, que la administración dijera, vamos a
invertir ahí, facilítenos esto.
Si es que lo que yo les digo es que, lo poquito que queda, no lo sigan hipotecando.
Porque cuando pase eso y tiene que pasar porque hace falta esos equipamientos,
no los tendremos porque ustedes los han hipotecado. Es ahí donde quiero ir, a
hablar de futuro. Es decir, y le he puesto ejemplos. Y en cuanto a lo de que, los
modelos claro que son distintos, y claro que yo nunca haría a una ciudad, meterle
10 o 12000 viviendas más cuando tenemos la mayor población de Europa por
metro cuadrado.
Y eso es lo que le estoy diciendo, que hay que tener cuidado con lo que nos queda,
con la herencia que hemos recibido de esta ciudad. No dilapidarla, dándosela y
poniéndola por 30 o por 40 o 50, con esos convenios. Dan plusvalía dice, hay
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mucho que discutir de eso. Para mí la plusvalía es que nuestros abuelitos se
queden en la ciudad, no haya que exiliarlos y que puedan con lo poquito que tienen,
una pequeña asignación, el resto que lo cubra la administración pública pero en su
barrio. Que no cortemos el cordón umbilical con su familia porque los tenemos que
sacar de la ciudad, porque no hay residencias.
Y hay una carencia importante de equipamientos en la ciudad y usted lo sabe y lo
demandan los vecinos. Eso es lo que le digo. No que no haya alcantarillado, que
también hay problemas con el alcantarillado, pero como todo no lo podemos
imputar a ustedes. A ver si entiende lo que le digo, que no lo entiende.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Si le entiendo perfectamente. Mire le vuelvo a insistir, si usted me dice, mire la
Generalitat ha pedido un suelo para hacer una residencia de gente mayor y el
ayuntamiento no se la ha dado, dígame una. No hay ninguna. Con lo cual oiga, si
usted me dice pero es que si siguen así igual, de aquí diez años pasa. Oiga eso lo
dice usted, eso lo dice usted. Yo no tengo una bola. De todas maneras, a mí ya me
ha quedado clara cuál es la idea, usted lo ha dicho al principio de su intervención
que creo que resume un poco cuál es la idea. Hay trampas que no son delito,
efectivamente, tenemos un modelo diferente.

SRA. ALCALDESSA
Quedarien, aprovats tots els dictàmens. Passaríem a la segona part del Ple

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat dels punts de la Comissió
Permanent de Presidència, els declara aprovats, segons els resultats de les
votacions que s’inclouen a continuació en cadascun d’ells.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL
PLENARI DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT,
ACTUALMENT DETERMINADA PER ACORDS DEL PLE DE 23 DE FEBRER DE
2016, 22 DE NOVEMBRE DE 2016, 27 DE JUNY DE 2017, 27 DE FEBRER, 23
D’OCTUBRE DE 2018 I 27 DE NOVEMBRE DE 2018 (EXP.239/2016).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:
ATÈS que per acord de l’Ajuntament Ple en sessió de 29 de gener de 2013 es va
aprovar definitivament el Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat (ROPC), que inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del
Consell de Ciutat, de conformitat amb el que determina l’article 131 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, del que el text íntegre
aprovat es va publicar al BOP de 25 de febrer de 2013, entrant en vigor al dia
següent d’aquesta publicació.
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ATÈS que en compliment del que disposa l’article 49 de l’esmentat reglament,
l’Alcaldia per Decret 7761/2015, de 7 d’octubre va iniciar el procediment per a la
constitució del Consell de Ciutat de L’Hospitalet de Llobregat incorporant el
calendari de les operacions de constitució del plenari del Consell.
ATÈS que per acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de febrer de
2016, es van nomenar els membres del Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que per acords del Ple en sessions ordinàries de 22 de novembre de 2016,
27 de juny de 2017, 27 de febrer, 23 d’octubre de 2018 I 27 de novembre de 2018,
es va acordar modificar parcialment la composició del Plenari respectivament, pel
que fa als representants d’alguna de les entitats que en formen part.
ATÈS que l’article 48.j. del reglament estableix que, entre d’altres, formen part del
Plenari com a vocals, un/a representant de cada una de les entitats, fins a un
màxim de 75, presents a l’Hospitalet, inscrites al Registre municipal d’entitats, amb
una antiguitat mínima de 2 anys, que estiguin al corrent de les seves obligacions
legals i fiscals.
VIST l’escrit dirigit a la Secretaria del Consell de Ciutat, del representant de
l’Associació de donants de sang de L’Hospitalet pel qual es notifica el canvi del seu
representant al Plenari del Consell de Ciutat.
ATÈS que l’article 49.1 del ROPC determina que s’elevarà al Ple municipal la
proposta de nomenament dels membres del Consell de Ciutat.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la Comissió
permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- NOMENAR membre del Plenari del Consell de Ciutat, en representació
de l’Associació de donants de sang de L’Hospitalet, a la Sra. Pilar Xifre Guiteras, en
substitució del Sr. Magí Torné Albareda.
SEGON.- DECLARAR vigent el nomenament de la resta de membres del plenari
del Consell de Ciutat, acordats pel Ple de l’Ajuntament en sessions de 23 de febrer
de 2016, 22 de novembre de 2016 i 27 de juny de 2017, 27 de gener, 23 d’octubre i
27 de novembre de 2018.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a les persones interessades.
QUART.- DONAR TRASLLAT a l’Alcaldia-Presidència i a la Secretaria del Consell
de Ciutat.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest acord al portal web municipal.
ACORD 2.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
150/2019, DE 16 DE GENER RELATIU AL CESSAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL (EXP. 1939/2019).
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
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 del règim local, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 150/2019, de 16 de gener, relatiu al nomenament de personal
eventual, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL CESSAR A RAUL ALVARIN ALVAREZ
COM A PERSONAL EVENTUAL.
Atès que per decret de l’Alcaldia núm. 6574/2015 de data 03 de setembre es va
nomenar com a personal eventual, al senyor Raúl Alvarín Álvarez, com Assessor de
nivell 2.
Atès que amb data 8 de gener de 2019, el senyor Alvarín ha presentat escrit amb
número de registre d’entrada E/3083/2019 adreçat a la senyora alcaldessa,
comunicant-li la seva renuncia com a personal eventual (Assessor nivell 2), amb
efectes de data 13 de gener de 2019.
Atès que l’article 104 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local disposa que el cessament del personal eventual és lliure i correspon a
l’Alcalde o President de l’Entitat Local corresponent.
Atès que l’article 10.2 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya, determina que
el cessament d’aquest personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del
mandat corporatiu. Aquesta atribució s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcalde o
president de l’entitat del qual s’ha de donar compte al Ple.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
DISPOSO:
Primer.- CESSAR, amb efectes del dia 13 de gener de 2019, a Raúl Alvarín Álvarez
del seu càrrec d’Assessor nivell 2, com a personal eventual.
Segon.- En conseqüència, amb el cessament anterior, restarien vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:
•
•
•

1 lloc d’Assessor/a d’Alcaldia
1 lloc d’Assessor/a grups municipals
1 lloc d’Assessor/a nivell 2

Tercer.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri,
als efectes oportuns.
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Quart.- PUBLICAR aquest acord en el BOBP i el DOGC en compliment del que es
disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Cinquè.- COMUNICAR el present decret a la persona interessada, a l’AlcaldiaPresidència, a la Gerència Municipal, a la Secretaria General i a la Intervenció
General, a la Tresoreria, al servei de Recursos Humans i als grups municipals, als
efectes legals oportuns.”
ACORD 3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
437/2019, DE 28 DE GENER, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL (EXP.2709/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
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 del règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 437/2019, de 28 de gener, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR PERSONAL EVENTUAL
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, que es va celebrar el dia
19 de juny de 2015, va determinar la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l’article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que per decrets de l’Alcaldia-Presidència núm. 5534/2015 de 19 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal per diferents llocs de treball
com a personal eventual.
Atès que el Ple de l’Ajuntament a l’aprovar els Pressupostos Municipals pel 2017 i
2018, va aprovar la Plantilla de personal eventual vigent, que va quedar de la
següent manera:






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

Atès que l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, atorga a
l’Alcaldia la competència pel nomenament del personal eventual de confiança o
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assessorament especial tenint en compte les característiques i retribucions
aprovades pel Ple Municipal.
Atès que actualment resten vacants els següents llocs de treball de personal
eventual:




1 lloc d’Assessor/a d’Alcaldia
1 llocs d’Assessor/a Grup Municipal
1 lloc d’Assessor/a Nivell 2

Atès que aquesta Alcaldia ha demanat que s’ iniciïn els tràmits per nomenar un
Assessor/a Nivell 2.
Vist l’informe de l’assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 104.2 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar com ASSESSOR NIVELL 2, per a l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, amb les característiques, retribucions brutes i
dedicació que figuren en la Plantilla vigent del personal eventual al senyor,
1.- ROBERTO GONZALEZ HERNANDEZ
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la
Plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:



1 lloc d’Assessor/a d’Alcaldia
1 lloc d’Assessor/a grups municipals

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada tindrà efectes amb data
de la presa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de
la Corporació, en el termini de 30 dies a comptar des de la data de la present
resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o
activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb el que determinen els
articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat vigent (BOP 12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la
Seguretat Social a la persona abans esmentada, i amb efectes de la presa de
possessió del seu càrrec.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als
efectes legals oportuns.
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Setè.- Carregar la despesa que comporta l’acord primer, a l’aplicació pressupostària
05.9204.110.00.00,amb número de RC 190004215, dels Pressupostos Generals
d’aquest Ajuntament per aquest any 2019.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Novè.- Donar trasllat d’aquest decret, a la persona nomenada, a l’Àrea d’AlcaldiaPresidència, a l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat a la
Secretaria General del Ple, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria, i al Servei de
Recursos Humans (nòmines) i als grups municipals, als efectes legals oportuns.”
COORDINACIÓ, PLANIFICACIÓ, DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
OCUPACIÓ
ACORD 4.- RELATIU A L’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA
MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A L’ÀMBIT
DISCONTINU DE LA CANTONADA DELS CARRERS DE SANTA EULÀLIA I DE
SANTIAGO RUSIÑOL, DE LA PLAÇA FRANCESC MACIÀ I DE LA PLAÇA
ESCORÇA, AL BARRI DE SANTA EULÀLIA, DISTRICTE III DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT (EXP. 29104/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del REGIDOR i LA REGIDORA
NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 vots
en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i amb 2 vots
d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín
Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de
l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB de
5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
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ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió de 24 de gener de 2017, va aprovar
inicialment la Modificació Puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit discontinu de
la cantonada dels carrers de Santa Eulàlia i de Santiago Rusiñol i de la Plaça
Francesc Macià al barri de Santa Eulàlia, districte III de l’Hospitalet.
ATÈS que, una vegada sotmesa al preceptiu tràmit d’exposició pública, no es va
presentar cap al·legació ni informe en contra, segons Certificat emès pel
Vicesecretari-secretari tècnic accidental de l’Ajuntament en data 22 de març de
2017.
ATÈS que per resolució del Tinent d’Alcalde de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació nº 2967 de data 6 d’abril de 2017 es va
declarar l’aprovació provisional, de la Modificació Puntual de Pla General
Metropolità a l’àmbit discontinu de la cantonada dels carrers de Santa Eulàlia i de
Santiago Rusiñol i de la Plaça Francesc Macià al barri de Santa Eulàlia, districte III
de l’Hospitalet, de forma automàtica i per absència d’al·legacions, en virtut de
l’acord d’aprovació inicial.
ATÈS que en data 7 de juny de 2017 es va trametre a la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva
aprovació definitiva.
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona,
en sessió de data 25 de juliol de 2017 va acordar suspendre la tramitació establerta
en l’article 98 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, sobre la
modificació puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit discontinu de la
cantonada dels carrers de Santa Eulàlia i de Santiago Rusiñol, i de la plaça
Francesc Macià, al barri de Santa Eulàlia, districte III de l’Hospitalet de Llobregat,
tramesa per l’Ajuntament fins que s’aporti un text refós, verificat per l’òrgan que ha
atorgat l’aprovació provisional i degudament diligenciat, que incorpori les següents
prescripcions:
-

-

-

Cal fixar normativament l’obligació de la cessió per sistemes urbanístics
d’acord amb l’article 100.3 del text refós de la Llei d’urbanisme per a
totes les qualificacions de zona, i corregir el punt 8.2 de la memòria i el
document d’Avaluació Econòmica i Financera, en el mateix sentit. En
conseqüència, cal ampliar la superfície de cessió de zona verda, com a
mínim, en 459.80 m2.
Cal fixar normativament la densitat d’habitatges de règim lliure i de
protecció pública del nou edifici en clau 18. Es recomana fer servir el
mòdul establert pel PGM a les zones de densificació urbana en tots dos
casos, com a mínim. També es recomana mantenir l’alçada de PB+3 de
la parcel·la núm. 4 del carrer Santiago Rusiñol, d’acord amb la part
valorativa d’aquest acord.
Cal completar el document d’Avaluació econòmica justificant els valors
de repercussió emprats en el càlcul, com també l’índex d’edificabilitat
mitjana de l’entorn emprat per obtenir la valoració de l’equivalent
econòmic del sòl de cessió per sistemes. També cal justificar la quantitat
assenyalada com a cost d’urbanització de la nova zona verda de cessió.
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ATÈS que, de conformitat amb l’acord de data 25 de juliol de 2017, s’ha redactat un
document, Text Refós, que recull les prescripcions assenyalades per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona.
ATÈS que, en compliment del punt 1.1 de les prescripcions abans transcrites, el
Text Refós modifica el seu àmbit d’actuació, mitjançant l’ampliació de l’àmbit
discontinu amb uns terrenys de superfície 808,37 m2 situats a la plaça de l’Escorça,
sòl destinat a sistemes viaris (clau 5), que es transforma en sistemes de parcs i
jardins urbans (clau 6).
ATÈS que, l’ampliació de l’àmbit discontinu representa una modificació substancial
respecta al Pla inicialment aprovat i exposat al públic, previst a l’article 112.2 i 3 del
Reglament de la llei d’Urbanisme, i per tant requereix d’un nou termini d’informació
pública.
VISTOS els informes emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Agència de
Desenvolupament Urbà, en els quals informen favorablement el Text Refós
presentat.
VISTA la llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei
d’Urbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal recau en el Ple de
l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta, de conformitat amb l’article
123.1.i) i punt 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases i del règim
local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, amb el quòrum de la majoria absoluta, el Text Refós de la
Modificació puntual de Pla general metropolità a l’àmbit discontinu de la cantonada
dels carrers de Santa Eulàlia i de Santiago Rusiñol, de la plaça Francesc Macià i de
la plaça de l’Escorça, al barri de Santa Eulàlia, districte III de l’Hospitalet, en
compliment de les prescripcions de la resolució de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de data 25 de juliol de 2017.
SEGON.- SOTMETRE el Text Refós aprovat a l’anterior punt a un nou tràmit
d’informació pública, pel termini d’un mes, mitjançant la publicació d’edictes en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona, en un diari dels de més difusió i en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament
per tal que s’hi puguin presentar les al·legacions i reclamacions que es considerin
convenients. Així mateix, donar publicitat d’aquest acord mitjançant la inserció
d’anuncis a la pàgina web municipal.
TERCER.- TRAMETRE el Text Refós aprovat en l’acord primer d’aquest dictamen,
a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya un cop transcorregut el termini de nova informació pública
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cas que en aquest període no s’hagin presentat al·legacions al respecte, per a la
seva aprovació definitiva.
ACORD 5.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ A LES PARCEL·LES SITUADES
A L’AVINGUDA GRANVIA DE L’HOSPITALET NÚM. 183 I 189. (EXP.
37886/2018).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i del REGIDOR i LA
REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
amb 6 vots en contra; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i amb 2 vots
d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín
Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de
l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB de
5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VISTA la instància presentada davant d’aquest Ajuntament en data 30 de gener de
2019, RGE nº E/11796/2019, per la Sra. V. M. T., en nom i representació de la
mercantil FONAVI SL, en virtut de l’escriptura d’elevació a públics els acords socials
de l’esmentada societat autoritzada pel Notari de Barcelona, Sr. Ildefonso Sánchez
Prat, en data 13 d’octubre de 2014, nº del seu protocol 752, propietària de la
parcel·la situada a l’av. de la Granvia nº 189 i arrendatària de la finca nº 183 de l’av.
Granvia, per autorització de FORJADOS ARANDINOS, SA, en virtut del contracte
d’arrendament subscrit entre ambdues parts en data 1 de maig de 2018 i que es
complimenta amb l’escriptura de poder especial i irrevocable atorgat davant el
Notari de Madrid, Sr. José Manuel Hernández Antolín de 30 de novembre de 2018,
per FORJADOS ARANDINOS SA, a favor de FONAVI, SL, sol·licitant es prengui en
consideració, en base a l’interès públic, la proposta de la Modificació puntual del Pla
General Metropolità a les parcel·les situades a l’avinguda Granvia, núm. 183 i 189
de l’Hospitalet.
ATÈS que la Modificació de PGM recull, a la seva memòria, la justificació de la
necessitat, oportunitat i conveniència de la Modificació en relació als interessos
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públics i privats concurrents, assumint aquest Ajuntament la iniciativa del seu tràmit,
conforme el que disposa l’article 101.3 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós
de la Llei d’Urbanisme.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet han supervisat el document abans esmentat, per a la
seva tramitació.
ATÈS que aquesta Modificació puntual de Pla General Metropolità té per objecte
afegir, entre els usos admesos, l’ús comercial i adequar les condicions d’edificació a
l’òptim desenvolupament d’aquests a les parcel·les de l’av. Granvia, 183 i 189,
qualificades pel PGM de sòl industrial (clau 22a).
ATÈS que la proposta de Modificació Puntual de PGM també contempla la
Suspensió de Llicències en les parcel·les objecte de modificació de planejament,
conforme disposa l’article 73.2.i.1) del Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de
l’Agència de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 94, 96, 85.5, 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació de
l’anterior i concordants del Reglament d’Urbanisme.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal,
conforme disposa l’article 123.1.i) i 2 de la Llei Reguladora de les Bases i del Règim
Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Coordinació, Planificació
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta, la
Modificació Puntual de Pla General Metropolità a les parcel·les situades a
l’avinguda Granvia de l’Hospitalet, núm. 183 i 189.
SEGON.- ACORDAR la suspensió de tramitació i atorgament de llicències, per
aquest àmbit, per un termini màxim de dos anys, a partir de la data de publicació de
l’acord anterior. No obstant això, de conformitat amb l’article 102.4 del Reglament
Urbanístic, es podran aprovar llicències fonamentades en el règim vigent que siguin
compatibles amb les determinacions d’aquesta modificació.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública els acords precedents 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.
QUART.- SOL·LICITAR conforme disposa l’article 85.5 del Decret 1/2010, de 3
d’agost, Text Refós de la Llei d’Urbanisme, els corresponents informes als següents
organismes afectats per raons de llurs competències sectorials: Dirección General
de Aviación Civil, del Ministerio de Fomento, Direcció General de Comerç del
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Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, Autoritat del
Transport Metropolità, a la Subdirección General de Planificación Ferroviaria del
Ministerio de Fomento i a ADIF.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els present acord als interessats.
ACORD 6.- RELATIU A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC DE DESENVOLUPAMENT DE CONCRECIÓ D’ÚS I DELS
PARÀMETRES
URBANÍSTICS
DE
L’EQUIPAMENT
DOCENT
“NOU
LLOBREGAT” AL CARRER FERRER I GUÀRDIA NÚM. 10, AL BARRI DE
SANTA EULÀLIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.(EXP. 26661/2018).
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 l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament
Econòmic i Ocupació, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de
l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016, aquest darrer publicat en el BOPB de
5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de data 25 de setembre de 2018, va
aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic de desenvolupament de concreció
d’ús i dels paràmetres urbanístics de l’equipament docent “Nou Llobregat” al carrer
Ferrer i Guàrdia núm. 10, al barri de Santa Eulàlia de l’Hospital de Llobregat,
sotmetent-lo a informació pública pel termini d’un mes.
ATÈS que l’aprovació inicial va ser publicada per edictes en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 11 d’octubre de 2018; al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya nº 7726 de data 15 d’octubre de 2018; al diari “El
Periódico de Catalunya” en data 11 d’octubre de 2018, 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 el vicesecretari-secretari tècnic accidental de la Junta de Govern Local,
mitjançant certificació de data 21 de novembre de 2018, fa constar que, dins del
termini d’informació pública, no s’ha presentat cap escrit d’al·legacions.
ATÈS que de conformitat amb l’article 85.5 del Text Refós de la Llei d’urbanisme,
en data 23 d’octubre i 2 de novembre de 2018, respectivament, aquest Ajuntament
va sol·licitar l’emissió d’informe als següents departaments:
-

Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Fomento
Direcció General de Centres Públics de la Generalitat de Catalunya

VIST l’informe favorable emès per la Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento, rebut en aquest Ajuntament en data 7 de febrer de 2019,
RGE 14884/2019 i la comunicació de la Cap de la Secció d’obres i manteniment del
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Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, igualment favorable al
planejament, de data 24 de gener de 2019.
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 67 del Text Refós de
la Llei d’Urbanisme 1/2010, de 3 d’agost, en redacció donada per la Llei 3/2012, de
22 de febrer i 92 i 93 del seu Reglament.
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.i) de la Llei 7/1985 de Bases de
Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament Econòmic i Ocupació, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el “quòrum” de la majoria simple,
el Pla Especial Urbanístic de desenvolupament de concreció d’ús i dels paràmetres
urbanístics de l’equipament docent “Nou Llobregat” al carrer Ferrer i Guàrdia núm.
10, al barri de Santa Eulàlia de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord, a la Direcció General
d’Ordenació i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de Catalunya,
per a la seva aprovació definitiva.
HISENDA I SERVEIS CENTRALS
ACORD 7.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA B.M.,M.V. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 4043/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i del REGIDOR i LA
REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro i
10 vots d’abstenció; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero
i Jorge García Muñoz, de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i dels REGIDORS NO
ADSCRITS Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
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El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que en data 27 de desembre de 2018, amb codi d’entrada 100558/2018 al
Registre General, la Sra. M. V. B. M., amb XXXXXXXXXXXX formula declaració
d’activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l’activitat de tutora virtual, de la
Universitat Oberta de Catalunya amb una dedicació màxima de 12 hores setmanals,
de dilluns a divendres a partir de 19 a 21 hores i els caps de setmana 2 hores.
Atès que la Sra. V. B. és funcionària interina i ocupa un lloc de treball de tècnica
superior en Dret.
Atès que el dia 17 de desembre de 2018, el Sr. J. D. R. director de l’Àrea de
Persones de la Universitat Oberta de Catalunya certifica que està previst que la Sra.
B. col·labori amb la Universitat mitjançant relació de naturalesa civil com a tutora del
Grau en Dret, dels Estudis de Dret i Ciència Política, durant el període corresponent
al segon semestre del curs acadèmic 2018/2019, del 20 de febrer de 2019 al 25 de
juliol del mateix any, col·laboració que es desenvolupa de forma no presencial, amb
autonomia organitzativa i d’ acord a la resta de termes establerts en el contracte
susceptible de realitzar-se en 12 hores setmanals.
Atès que tanmateix certifica que els seus honoraris ascendeixen a 3.000 euros
semestrals.
Atès que la cap de servei d’Educació mitjançant informe de data 9 de gener de
2019 manifesta que no hi ha cap objecció per a atorgar la compatibilitat en les
condicions que figuren en la sol·licitud presentada per la funcionària.
Atès que per la seva banda, la cap de servei de Cultura mitjançant informe de 9 de
gener de 2019, manifesta que no hi ha inconvenient en que se li atorgui la
compatibilitat.
Atès que la cap de secció de Recursos Humans de l’Ajuntament de l’Hospitalet fa
constar el 14 de gener de 2019 que dels antecedents que obren al servei de RRHH
resulta que la funcionària Mª V. B. M. presta els seus serveis amb una jornada de
1647 hores anuals, 37 hores setmanals, en horari de matí i una tarda a la setmana i
que no percep complement salarial d’horari especial, factor d’incompatibilitat ni
plena disponibilitat.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat de tutora no
presencial del grau de Dret.
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Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de
l’article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Atès que la sol·licitant ha manifestat que dedicarà a la segona activitat és de 12
hores setmanals, no supera el límit legal.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l’interessada canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’interessada no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici
de l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
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Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
Vist l’informe de la cap de servei d’Educació.
Vist l’informe de la cap de servei de Cultura.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat que disposen que l’òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
Vist l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat atorga la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 20 de febrer de 2019 i fins el
25 de juliol del 2019 a la Sra. M. V. B. M. la compatibilitat per exercir
l’activitat privada de tutora no presencial del Grau de Dret, dels Estudis de
Dret i Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya, amb una
dedicació de dilluns a divendres a partir de les 19 h a 21 i caps de setmana
2 hores per un màxim de 12 hores setmanals.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència de la
funcionària ni impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o
perjudicar els interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a
l’estricte compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en
aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que la funcionària canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) La funcionària no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
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e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta
administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art.
8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
QUART.- Notificar el present acord a la funcionària interessada i a la Junta
de Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al servei d’Educació i al servei de
Cultura.
ACORD 8.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI DE CARRERA C.R.R., PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA (EXP. 6820/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del REGIDOR i
LA REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro i 11 vots d’abstenció; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i
Acero i Jorge García Muñoz, de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs.
Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se l’acord següent
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que en data 18 de setembre de 2018 el funcionari d’aquest ajuntament R. C.
R., formula declaració de l’activitat de professor al Centre d’Oposicions Eureka, els
dilluns i divendres de 9 h a 13.00 h.
Atès que acompanya contracte de treball temporal en el que consta que la
distribució del temps de treball serà els dilluns i divendres de 9 h a 13.15 h i tindrà
una durada des del 19 de setembre de 2018 i fins a final d’obra.
Atès que en data 30 d’octubre de 2018, l’Intendent Major, Cap de la Guàrdia
Urbana informa que el Sr. R. C. es troba assignat a la Unitat de Demarcacions amb
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horari de tarda, de 14 h 22 h, amb rotació de cap de setmana, consistent en dos
caps de setmana festius i un cap de setmana treballant.
Atès que la cap de secció de Gestió de Personal d’aquest Ajuntament fa constar en
data 15 de novembre de 2018 que el Sr. R. C. ocupa plaça i lloc de treball d’agent
de la Guàrdia Urbana, té una jornada de 1674 hores anuals, 40 hores setmanals i
percep el factor d’incompatibilitat.
Atès que la legislació d’aplicació al règim d’incompatibilitats a que es troben
subjectes els cossos de la policia local de Catalunya ve determinada per l’article 6.7
de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat
(LOFCSE), segons el qual la pertinença a les Forces i Cossos de Seguretat és
causa d’incompatibilitat per al desenvolupament de qualsevol altre activitat pública o
privada llevat d’aquelles exceptuades de la legislació sobre incompatibilitats i per
l’article 37 de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de policies locals de Catalunya (LPLC)
que estableix una regulació en el mateix sentit.
Atès que la jurisprudència del Tribunal Suprem en les sentències de 17 febrer de
2011, rec. 908/2010, de 5 de maig de 2011, rec 244/2010 i 16 febrer de 2012, rec.
6651/2010 ha manifestat que la remissió feta per la LOFCS s’ha d’entendre al
conjunt de la legislació sobre incompatibilitats.
Atès que en conseqüència, el règim jurídic aplicable a la policia local és la Llei
53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LI), com a llei bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de
desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de les administració de la
Generalitat de Catalunya (LIPC), i el Reglament del personal al servei de les entitats
locals aprovat pel Decret 214/1990, de 30 de juliol, regula el règim
d’incompatibilitats (RPEL).
Atès que l’article 11 LIPC estableix quines són les activitats que el personal
comprès en l’àmbit d’aplicació de la mateixa no podrà exercir, entre les quals no es
troba la de docència en l’àmbit privat.
Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2
de la LIPC ni a l’article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada un 50%.
Atès que per l’exposat es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
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- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari i queda condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que
l’interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL determinen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l’article 14 de la LIPC
disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al personal que ocupi llocs de
treball que comportin la percepció d’un complement específic pel factor
d’incompatibilitat o per concepte equiparable.
Atès que la policia local d’aquest Ajuntament percep dins del complement específic
el factor d’incompatibilitat, motiu pel qual aquest no s’haurà d’abonar mentre es
mantingui vigent l’autorització de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LI ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
procediment administratiu comú de les Administracions Públiques segons el qual en
els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim
establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa, legitima a
l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat
de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret Comunitari o de Dret
Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern determina que les resolucions
d’autorització o reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públic
s’han de fer públiques.
Vist l’informe l’Intendent Major, Cap de la Guàrdia Urbana.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del
personal al servei de l’Administració de la Generalitat i l’article 333 a) del Reglament
del personal al servei de l’Administració local, aprovat per Decret 214/1990, de 30
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de juliol atorga la competència per reconèixer la compatibilitat al Ple de
l’Ajuntament.
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.- RECONÈIXER amb efectes del 18 de setembre 2018 i fins a final d’obra
al Sr. R. C. R., la compatibilitat per exercir l’activitat privada per compte aliè de
docència, amb una dedicació de 8,30 hores setmanals (dilluns i divendres de 9 h a
13.15 h, en tant la declaració de compatibilitat no afecta a l’horari de treball.
SEGON.- DEIXAR d’abonar al Sr. R. C. R., el factor d’incompatibilitat del
complement específic mentre es mantingui vigent el reconeixement de
compatibilitat.
TERCER.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat i independència del funcionari ni impedir o menyscabar
l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball
ni l’horari del funcionari, restant condicionada la seva validesa a l’estricte
compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest
Ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica si el funcionari
canvia de lloc de treball o es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici
de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
QUART.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
CINQUÈ.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de Personal
Funcionari.
SISÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme i al Servei de Recursos Humans (Nòmines).
ACORD 9.- RELATIU AL RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PEL FUNCIONARI INTERÍ S.R.J, PER EXERCIR ACTIVITAT
PÚBLICA (EXP. 7386/2019).
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; del REGIDOR i
LA REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro i 11 vots d’abstenció; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i
Acero i Jorge García Muñoz, de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs.
Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se l’acord següent
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
publicat al B.O.P. de 5 d’agost de 2016, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
Atès que el Sr. J. S. R., funcionari interí d’aquest Ajuntament, que ocupa lloc de
treball de tècnic superior a la regidoria de Govern de Participació Ciutadana, va
presentar en data 28 de juny de 2018, al servei de Recursos Humans, declaració
d’activitats, en la que sol·licita poder compatibilitzar l’activitat de professor associat
a la facultat de Ciències de l’Educació, els dilluns de 8 h a 10.30 h i puntualment la
impartició d’un seminari.
Atès que, en concret el primer semestre que va començar el 17 de setembre 2018 i
va finalitzar el 28 de gener de 2019, impartia l’assignatura “Democracia y
Participación” els dilluns de 8 h a 10.30 h.
Atès que durant el segon semestre col·labora amb l’assignatura “Bases
sociopolíticas de la educación” coordinant seminaris, en els següents horaris:
-

Dimecres dies 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, i 24/4, de 8 a 9.30h.
Dimecres dies 13/2, 27/2, 13/3, 27/3 i 10/4 de 8 h a 9.30 i d’11 h a 13.30 h.
Tutories els dimarts de 16.30 h.

Atès que al contracte laboral de professor associat a temps parcial, signat el 25 de
juliol de 2018, s’acorda que la jornada de treball és a temps parcial de 6 hores
setmanals, distribuïdes de dilluns a divendres. La durada del contracte és de l’1 de
setembre de 2018 fins al 31 d’agost del 2019.
Atès que les retribucions ascendeixen a 430,14 euros bruts mensuals, no percebent
pagues extraordinàries ja que les percep en aquest ajuntament.
Atès que el 13 de desembre de 2018, rebut en el servei de Recursos Humans el 18
de gener de 2019, el vicerectorat de personal acadèmic de la UAB emet informe
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favorable a la compatibilitat del Sr. J. S. en el que manifesta que la relació
contractual és de professor associat laboral al departament de sociologia, sent la
seva jornada setmanal de 6 hores corresponents a 3 hores de docència més
tutories, amb un horari de docència de dimecres de 8 a 13h. La seva retribució
bruta mensual ascendeix a 430,14 euros.
Atès que en data 24 de gener de 2019 la tècnica assessora de la regidoria de
Govern de Participació Ciutadana emet informe en el que posa de manifest que el
Sr. J. S. R. gaudeix de la modalitat d’horari obert. Informa que els horaris en que
realitzarà la segona activitat no suposen un inconvenient en la gestió de les tasques
que té assignades, compensant les absències en franges de tarda que realitza
durant la setmana. Per l’exposat proposa que li sigui concedida la compatibilitat
sol·licitada.
Atès que el cap de secció d’Administració dels Recursos Humans i Relacions
Laborals de l’Ajuntament de L’Hospitalet fa constar en data 16 de juliol de 2018 que
el Sr. J. S. R. presta els seus serveis amb una jornada de 1647 hores anuals, 37
hores setmanals, amb la modalitat d’horari obert i no percep cap complement
salarial en concepte d’horari especial, factor d’incompatibilitat ni plena disponibilitat.
Atès que en quant a la compatibilitat d’una segona activitat o un segon lloc de
treball públic la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal de
les administracions públiques (LI) i la Llei 21/1987, de 26 de novembre,
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat (LIPC),
disposen en els arts. 4.1 i 4.2 respectivament que es podrà autoritzar la
compatibilitat, complides les altres prescripcions legals, el desenvolupament d’un
lloc de treball en l’esfera docent com a professor universitari associat en règim de
dedicació a temps parcial i amb una duració determinada, sempre que s’apreciï
interès públic.
Atès que en general, de conformitat amb l’art. 4.6 de la LIPC es considera que es
dóna aquest interès públic si la funció docent objecte de la segona activitat està
directament relacionada amb la funció o activitat que es considera principal.
Atès que l’art. 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL), també disposa que
es pot compatibilitzar una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès
del mateix servei públic, considerant que concorre l’interès públic d’entre altres, si la
funció docent de la segona activitat està directament relacionada amb la funció o
activitat que es considera principal.
Atès que a més de l’interès públic abans expressat es determinen altres límits a la
compatibilitat de l’activitat pública que són:
El límit retributiu que deriva de l’aplicació dels articles 7.1 de la LI i 5.1 de la LIPC
que opera en dos sentits:
- Límit de la retribució total que es poden percebre per ambdós llocs de treball
o activitats no pot superar les retribucions previstes a la Llei de
pressupostos generals de l’Estat per al càrrec de director general, o la que
si s’escau, determini a aquest efecte el Pressupost de la Generalitat.
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- Límit de retribució de l’activitat secundària, que s’estableix en no superar el
30% de les retribucions de l’activitat principal.
Atès que els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es poden computar a
efectes de triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social. Les
pagues extraordinàries i l’ajut familiar només es poden percebre per un dels llocs.
Atès que l’article 3 LI concreta les condicions en que s’haurà d’exercir la segona
activitat, en el sentit de que s’ha d’autoritzar prèvia i expressament i no pot suposar
modificació de jornada i horari de treball. Tanmateix, no pot impedir o menyscabar
l’estricte compliment del seus deures i quedarà sense efecte de forma automàtica
en cas de que l’interessat canvi de lloc de treball o es modifiquin les condicions del
lloc.
Atès que la normativa sobre control de presència de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
recollida a l’Annex 21, del Conveni Col·lectiu, regula a l’article 3, les modalitats de
jornada de treball i horaris establint dues modalitats horàries de compliment de la
jornada: horari tancat i horari obert. En aquesta última modalitat, no hi ha marges
d’horari ni presència obligatòria preestablerta. El còmput d’horari es fa anualment i
els possibles saldos positius que restin al final d’any no es podran compensar amb
dies ni hores de festa a l’any següent.
Atès que l’horari fa referència a la mesura de la jornada, és a dir a la determinació
de l’hora d’ingrés i sortida de cada dia de treball i que la jornada és el temps durant
el qual el treballador es troba a disposició de l’ocupador per tal de complir amb la
prestació de serveis a la que es troba obligat, calculada en dies, setmanes o anys,
la declaració de compatibilitat, no afecta a les jornades d’ambdós llocs de treball.
Atès que els articles 4.1 LI, 4.2 LIPC i 326 RPEL disposen que es podrà autoritzar
la compatibilitat com a professor universitari en règim de dedicació no superior a la
de temps parcial i amb durada determinada, en consonància amb la sol·licitud.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’ autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
Atès que els articles 333 a) del RPEL i els articles 14 de la LI i l’article 22.2 LIPC
disposen que l’òrgan competent per reconèixer la compatibilitat és el Ple de la
corporació local.
Vist l’informe de la tècnica assessora de la regidoria de Govern de Participació
Ciutadana.
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Vist l’informes de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l’article 22.2 LIPC i l’article 333 a) RPEL, atorguen la competència per
reconèixer la compatibilitat al Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda Serveis Centrals, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència.
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER al Sr. J. S. R., la compatibilitat per a exercir l’activitat
pública de professor associat amb dedicació parcial a la facultat de Ciències de
l’Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona tot i que coincideix parcialment
amb la jornada ordinària de treball d’aquest Ajuntament, tot i que coincideix
parcialment amb l’horari ordinari de treball d’aquest Ajuntament, atenent el règim
d’horari obert que té assignat el Sr. S. que no obliga a la prestació del servei en una
franja horària determinada, amb efectes de l’1 de febrer i fins 31 d’agost els
següents dies i horaris:
-

Dimecres dies 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, i 24/4, de 8 a 9.30 h.
Dimecres dies 13/2, 27/2, 13/3, 27/3 i 10/4 de 8 h a 9.30 i d’11 h a 13.30 h.
Tutories els dimarts de 16.30 h.

SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
-

-

-

-

L’activitat no pot comprometre la imparcialitat e independència del funcionari, ni
impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els
interessos generals.
L’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treballa ni l’horari
del funcionari, restant condicionada la seva validesa a l’estricte compliment de
la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest Ajuntament.
La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pels transcurs del
termini autoritzat i també cas que el funcionari canviï de lloc de treball o es
modifiquin o es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
Les remuneracions totals a percebre s’han d’ajustar als límits retributius
establerts a la normativa d’aplicació.
Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.

TERCER.- NO RECONEIXER la sol·licitud de compatibilitat per a exercir l’activitat
pública de professor associat el primer semestre del 17 de setembre 2018 fins el 28
de gener de 2019, de l’assignatura “Democracia y Participación” els dilluns de 8 h a
10.30 h, per haver transcorregut el termini en que s’havia d’impartí la docència.
QUART.- PUBLICAR aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i
bon govern.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al funcionari i a la Junta de Personal
Funcionari.
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SISÈ.-TRASLLADAR els acords anteriors a la regidoria de Govern i Participació
Ciutadana.
ACORD 10.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ 000398/2019, DE
23 DE GENER, DE DECLARACIÓ DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2019 I DE LA PLANTILLA DEL
PERSONAL AL SERVEI D’AQUEST AJUNTAMENT (EXP. 5978/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel
decret de l’alcaldia 6374, de 26 de juliol de 2016, en relació amb el procediment que
es segueix per a la declaració de l’aprovació definitiva del pressupost general i de la
plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’exercici 2019.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 21 de
desembre de 2018, va acordar aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla
de personal al servei de l’Ajuntament, per a l’exercici 2019.
ATES que es va sotmetre a informació pública mitjançant la inserció de l’edicte
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) de data 24 de
desembre de 2018, i publicació en el Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, en el
termini de 15 dies hàbils, en compliment de l’article 169.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març.
VIST el certificat del Vicesecretari-secretari tècnic accidental de la Junta de Govern
Local de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, de data 18 de gener de 2019, en
relació a la presentació d’al·legacions en el termini de 15 dies hàbils comptats a
partir del 27 de desembre de 2018, fins al 17 de gener de 2019.
ATÈS que en aplicació del que disposa l’article 169.1 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març; i segons consta en el certificat del Vicesecretari-secretari accidental de
la Junta de Govern Local, al no haver-se presentat reclamacions, a l’aprovació
inicial del Pressupost general i la plantilla del personal al servei de l’ajuntament per
a l’exercici 2019, dins del termini de informació pública, es consideren
definitivament aprovats en data 18 de gener de 2019, un cop finalitzat el termini
d’exposició pública.
ATÈS que en data 21 de gener de 2019, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la
Província, edicte d’aprovació definitiva del Pressupost general i la plantilla del
personal al servei de l’ajuntament per a l’exercici 2019.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li han estat delegades per l’alcaldia al Decret 6375, de 26 de juliol de
2016, publicat al BOPB de 5 d’agost de 2016.
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RESOL:
PRIMER.- DECLARAR aprovat definitivament, en data 18 de gener de 2019; el
Pressupost general de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, així com les
corresponents Bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2019.
SEGON.- DECLARAR aprovada, en data 18 de gener de 2019; la Plantilla de
personal al servei de l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a l’exercici 2019.
TERCER.- TRAMETRE còpia del pressupost general definitivament aprovat a la
Generalitat de Catalunya i a la Delegació del Ministeri d’Hisenda, en aplicació a
l’article 169.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Secretaria General, a la Intervenció
General a la Tresoreria Municipal, i als serveis municipals que en puguin estar
interessats, a través de la intranet municipal.”
ACORD 11.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES
BASES D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2019.
(EXP. 7097/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 13 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro
Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin,
Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i
David Quirós Brito; del REGIDOR i LA REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./a. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 2 vots en contra dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz i amb 12 vots
d’abstenció; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i
Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
l’acord següent
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375 de 26 de juliol de 2016,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, per la present, proposa a
la Junta de Govern Local l’adopció de l’acord següent:
ATÈS l’article 165.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
en el que es determina que el Pressupost General inclourà les bases d’execució,
les quals contindran, per a cada exercici, l’adaptació de les disposicions generals en
matèria pressupostària a l’organització i circumstàncies de la pròpia entitat i dels
seus organismes autònoms, així com les necessàries per a la seva encertada
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gestió, establint quantes prevencions es considerin oportunes o convenients per a
la millor realització de les despeses i recaptació dels recursos.
ATÈS que el Pressupost general d’aquesta administració municipal i les
corresponents Bases d’Execució del Pressupost, per a l’exercici 2019, s’aprovaren
inicialment per l’Ajuntament Ple en sessió 21 de desembre de 2018 i es declararen
definitivament aprovats en data 18 de gener de 2019, mitjançant resolució núm.
000398/2019 de data 23 de gener de 2019.
VISTA la proposta del Servei de Programació i Pressupostos, de data 1 de febrer
de 2019, relativa a la modificació de les Bases d’Execució del Pressupost per a
l’exercici 2019, en referència a la modificació de l’article 7è.2.1.a) referent a la
vinculació jurídica dels crèdits pressupostaris de les despeses de personal (capítol
1).
ATÈS l’informe emès per l’Assessoria jurídica d’aquest Ajuntament en data 7 de
febrer de 2019 (núm. 2019/08), i la resta d’informes i documentació que conforma
l’expedient.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de 12 de febrer de 2019, ha aprovat
el Projecte de modificació de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal per a
l’exercici 2019, com a òrgan competent per a l’aprovació del projecte de pressupost,
del qual formen part les bases d’execució, d’acord amb l’article 127.1.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació del pressupost, del qual formen part
les bases d’execució, és el Ple Municipal, d’acord amb l’article 123.1.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
El Ple Municipal, a proposta del Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
i Economia,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de les bases d’execució del
pressupost general de L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici de
2019, referida a l’article 7è.- Vinculació dels crèdits pressupostaris. Apartat 2.Vinculacions jurídiques, amb els següents tenors literals:
On diu:
2.- Vinculacions jurídiques
2.1. Crèdits no inclosos en projectes de despesa amb finançament afectat.
a) Despeses del capítol 1 “despesa de personal”.
a.




Regla general
Classificació orgànica: completa
Classificació programa: 1 dígit (àrea de despesa)
Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
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A de dir:
2.- Vinculacions jurídiques
2.1. Crèdits no inclosos en projectes de despesa amb finançament afectat.
a) Despeses del capítol 1 “despesa de personal”.
a. Regla general
 Classificació programa: 1 dígit (àrea de despesa)
 Classificació econòmica: 1 dígit (capítol)
SEGON.- EXPOSAR al públic segons preveu l’article 169 del TRLRHL, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març; amb l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona en el termini de quinze dies hàbils, els quals, les persones interessades
podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que considerin oportunes.
TERCER .- ENTENDRE definitivament aprovat l’acord en el cas que no es
presentin reclamacions en el període d’exposició pública, i PUBLICAR en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el text de la modificació de les Bases
d’execució del pressupost.
QUART .- NOTIFICAR els anteriors acords a la Intervenció General i als serveis
municipals que en puguin estar interessats a través de la intranet municipal.

ACORD 12.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 615/2019, DE 4 DE
FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ GENERAL, RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL
PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2019, REFERIT A
L’ACTIVITAT
ECONOMICOFINANCERA
DE
L’EXERCICI
2018
DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I ELS SEUS ENS
DEPENDENTS (EXP.7625/2019).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
El Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, en exercici de les
facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6374 i 6375, de 15 de juny de 2015,
aquest darrer publicat en el BOPB de 5 d’agost de 2016, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dona compte al Ple de la resolució núm.
615/2019, de la Intervenció General, de data 4 de febrer de 2019, que literalment
diu:
“Vist el que disposa l’article 130 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local i les competències que atorga a la Intervenció General el Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, així com els articles 28 i 29 del Reglament de
Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
L’article 213 del TRLHL estableix que en els ens locals es duran a terme les
funcions de control intern respecte de la seva gestió econòmica, dels seus
organismes autònoms i de les societats mercantils dependents en la triple accepció
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de funció interventora, funció de control financer, inclosa l’auditoria de comptes de
les entitats que es determinin reglamentàriament i la funció de control d’eficàcia.
Mentre que l’article 214 desenvolupa l’àmbit d’aplicació i les modalitats d’exercici de
la funció interventora, que inclou en l’article 214.2 d) sobre l’aplicació de les
subvencions, desenvolupada en el títol III de la LGS.
L’article 219 del TRLHL regula que les despeses no sotmeses a intervenció prèvia,
aquelles per les quals el Ple ha acordat la fiscalització limitada prèvia o en els casos
de substitució de la fiscalització prèvia de drets per la inherent presa de raó en
comptabilitat seran objecte de fiscalització plena posterior exercida sobre una
mostra representativa dels expedients o documents, mitjançant l’aplicació de
tècniques de mostreig o auditoria, i que el resultat d’aquestes fiscalitzacions amb
posterioritat seran objecte d’un informe escrit en el que es farà constar les
observacions i conclusions de la citada fiscalització posterior.
Així mateix l’article 220 del TRLHL estableix que el control financer tindrà com
objecte la comprovació del funcionament en l’aspecte economicofinancer dels
serveis de les entitats locals, dels seus organismes autònoms i de les societats
mercantils dependents i que el mateix es durà a terme d’acord amb les normes
d’auditoria del sector públic, si bé no fa cap referència a les fundacions dependents
dels ens locals, ni tampoc al règim de control intern d'aplicació.
El Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern de les entitats del Sector Públic Local, que entrà en vigor l’1 de juliol de 2018,
i que desenvolupa l’article 213 del TRLHL, concreta l’execució del control financer
de l’activitat economicofinancera dels ens locals mitjançant la realització del control
financer permanent i l’auditoria pública.
Pel desenvolupament i aplicació en aquesta administració de les actuacions de
control intern, el Ple municipal aprovà el 19/09/1997 la “Instrucció per la qual es
desenvolupa el règim de control intern” i l’1 de març de 1996 la “Instrucció
reguladora per l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització limitada
prèvia i plena posterior en matèria de despeses i ingressos.”
Vist l’informe de la Interventora General número 6/2019, de 4 de febrer de 2019, en
el que es detallen els objectius, l’abast i termini d’execució del Pla anual de control
financer de l’any 2019 referit a l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de
l’Hospitalet i els seus ens dependents de l’exercici 2018 alhora que, com en
exercicis anteriors, justifica la necessitat de contractar auditors externs en qualitat
de coadjuvants, donada la mancança de mitjans propis per a dur a terme en la seva
integritat l’esmentat Pla en personal propi, en especial per l’exercici 2019 i anys
successius, donat l’increment de requeriments de control intern regulats a l’article 4
del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern de les entitats del Sector Públic Local.
La Interventora General, fent ús de les facultats que li reconeix l’article 29 del
reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
en virtut del que disposen els articles 130, 133 i 134 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
RESOL:
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PRIMER. APROVAR el “Pla anual de control financer de l’any 2019”, referit a
l’activitat economicofinancera de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat i els seus ens dependents que comprèn el detall de les actuacions de
control financer permanent i d’auditoria pública.
Els treballs i informes del Pla anual de control financer de l’any 2019 es duran a
terme pel personal adscrit a la Intervenció General amb el suport d’auditors
coadjuvants, donada la insuficiència de mitjans justificada en l’informe 6/2019 de la
Intervenció General.
Els treballs descrits en el Pla Anual de Control Financer es subjectaran a les
Normes d’Auditoria del Sector Públic i en els casos previstos legalment a la Llei
22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de Comptes. El Pla pot ser objecte de
modificació o ampliació en funció de possibles riscos avaluats per la Intervenció
General en les diferents àrees de gestió municipal o modificacions legislatives que
afectin al control financer mitjançant la tramitació d’una resolució rectificativa.

I. PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER PERMANENT I AUDITORIA PÚBLICA
DE L’EXERCICI 2019
V.I. OBJECTIUS DEL PACF 2019
La planificació del control intern i del PACF 2019 respon als objectius següents:


Objectius estratègics generals: contribuir al bon govern corporatiu i a la millora
de l’activitat economicofinancera d’aquesta Administració, l’enfortiment de la
posició institucional, la contribució a la implantació d’un sistema de gestió que
contribueixi al reforçament dels seus recursos i al compliment dels principis
d’economia, eficiència, transparència.



Objectius específics de les actuacions contingudes en el PACF 2019: facilitar
l’increment de les bones pràctiques organitzatives, identificar les principals
àrees de risc i agilitzar els procediments de fiscalització, mitjançant una major
implantació del control financer que complementi la funció interventora i faci
més eficaç el control intern.
V.II. ABAST I CONDICIONS D’EXECUCIÓ DEL PACF 2019

El Pla Anual de Control Financer 2019 abasta l’activitat economicofinancera de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i els seus ens dependents: La Farga,
Gestió d’Equipaments Municipals SA i la Fundació Arranz Bravo, derivada d’anàlisi
de riscos.
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Abast del Pla anual de control financer
Pla anual de
control
permanent

Ajuntament

Pla anual de
control financer
subvencions i
ajuts públics

Pla anual d'auditories

De comptes

De compliment i
Operatives

Fundació Arranz
Bravo

La Farga SA i
Fundació Arranz
Bravo

Ajuntament

Els treballs s’efectuaran durant l’exercici 2019 amb personal adscrit a la Intervenció
General, que podran estar recolzats en els treballs de camp pels auditors
coadjuvants adjudicataris dels contractes AS-53/2014 i AS-54/2014, sota la direcció
de la Intervenció General Municipal i la Viceintervenció funció comptable, d’acord
amb l’establert en el Decret 7382, de 10 d’octubre de 2018, tal com es detalla a
continuació.
Els treballs descrits en els apartats següents podran ser objecte de modificació o
ampliació mitjançant la tramitació d’una resolució rectificativa, en funció de l’aparició
de nous possibles riscos avaluats en les diferents àrees de gestió municipal o
deguts a modificacions legislatives que afectin al control financer.
El contingut concret dels treballs a realitzar, la forma i direcció de l’execució i el
termini previst de realització és el que tot seguit s’expressa.

1. ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PERMANENT
1.1.

Control posterior ingressos i despeses sotmesos a fiscalització
limitada prèvia

Abast dels treballs dels estats i comptes
anuals Ajuntament
Control financer dels contractes menors
exercici 2018
1er i 2on
semestre
Control financer de les nòmines 2018.
de personal
1 er
Semestre
2019

Termini
execució

Direcció dels
treballs

31/5/2019
31/5/2019

Direcció
Intervenció
General Municipal

31/7/2019
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Abast dels treballs dels estats i comptes
anuals Ajuntament
Control financer sobre la fiscalització plena
posterior dels expedients de despeses i
obligacions sotmesos a funció interventora
en règim de fiscalització limitada prèvia
exercici 2018
Control financer sobre la fiscalització plena
posterior dels expedients de drets i
ingressos sotmesos a presa de raó
comptable exercici 2018

Control financer de les despeses
satisfetes mitjançant bestreta de
caixa fixa

Direcció dels
treballs

30/4/2019

30/4/2019

3er i 4art
trim.
2018

20/2/2019

1er, 2on
i 3er
trim.
2019

Per trimestres
vençuts. Data
màxima
30/11/2019

Verificació dels procediments de gestió dels
ingressos del capítol 3 i 5, amb contret
simultani o contret previ, no inclosos en els
informes de fiscalització plena posterior 2017
i 2018

1.2.

Termini
execució

Direcció
Viceintervenció
funció comptable

30/11/2019

Gestió de serveis públics del servei d’Esports, mitjançant gestions
indirectes: Gestió interessada i concessió administrativa dels
poliesportius municipals

Abast dels treballs: Revisió limitada del compte d’explotació i de compliment del
contracte.
Realització dels treballs: S’efectuaran sota la direcció de la Intervenció General
Municipal. Per a la seva execució s’empraran els serveis dels auditors coadjuvants
adjudicataris dels contractes AS-54/2014.
Abast dels treballs
Poliesportiu Santa Eulàlia i Pista Gasòmetre
Poliesportiu Municipal Bellvitge
Poliesportiu Municipal Les Planes
1.3.

Termini
execució
31/10/2019
31/10/2019
31/10/2019

Gestió de serveis públics del servei d’Educació. Concessions
administratives Escoles bressol municipals
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Abast dels treballs: Revisió limitada del compte d’explotació i de compliment del
contracte.
Realització dels treballs: S’efectuaran sota la direcció de la Intervenció General
Municipal. Per a la seva execució s’empraran els serveis dels auditors coadjuvants
adjudicataris dels contractes AS-54/2014.
Termini
execució
31/5/2019
31/5/2019
31/5/2019
31/5/2019
31/5/2019
31/5/2019

Abast dels treballs
Escola bressol Casa dels Arbres (*)
Escola bressol Casa del Molí (*)
Escola bressol Casa dels Contes (*)
Escola bressol Casa del Parc (*)
Escola bressol Casa de les Flors (*)
Escola bressol Casa de la Muntanya (*)
(*) Període 01/09/2017-31/08/2018
1.4.

Gestió de serveis públics, mitjançant gestió directa

Abast dels treballs: Revisió limitada del compte d’explotació i de compliment del
contracte.
Realització dels treballs: S’efectuaran sota la direcció de la Intervenció General
Municipal. Per a la seva execució s’empraran els serveis dels auditors coadjuvants
adjudicataris dels contractes AS-54/2014.
Abast dels treballs

Termini
execució

Control financer del conveni de podologia amb la Fundació
Finestres

31/5/2019

1.5.

Control financer de subvencions i ajuts públics concedits

Abast del control financer de subvencions i
ajuts públics
Control financer de subvencions concedides per
imports superiors a 600 euros amb càrrec al
Pressupost General de l’exercici 2018, així com
d’aquelles d’import inferior seleccionades en el
mostreig de les despeses fetes efectives per
bestretes de caixa fixa.

Informe de control financer d’ajuts públics
satisfets
mitjançant
el
procediment
de
manaments a justificar

Termini
execució

30/9/2019

30/9/2019

Direcció i execució
Direcció de la
Intervenció General
Municipal.
Execució: Auditors
coadjuvants AS53/2014
Direcció
Viceintervenció
funció comptable
Execució:
Personal Intervenció
General amb suport
d’auditors AS54/2014
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1.6.

Auditories de sistemes de factures Llei 25/2013

Abast dels treballs: Compliment dels requeriments establerts en la Llei 25/2013, de
27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable
de factures en el sector públic.
Realització dels treballs: S’efectuaran sota la direcció de la Intervenció General
Municipal. I per la seva execució s’empraran els serveis de auditors coadjuvants
adjudicataris contracte AS-54/2014.
Abast del treball
Auditoria de sistemes del circuit de factures
Llei 25/2013
1.7.

Termini execució
31/5/2019

Auditories de comptes anuals i/revisions limitades per compte del
contractista previstes al Plecs de condicions

La Intervenció General Municipal recavarà les auditories de comptes anual o les
revisions limitades dels següents contractes de serveis públics gestionats
mitjançant contractes de gestió indirecta previstos en els plecs de condicions que
regulen els corresponents contractes.
La intervenció no efectuarà cap informe addicional al presentat pels auditors, no
obstant, els resultats s’inclouran en l’informe definitiu.
Contracte
Recollida de residus municipals, neteja viària i neteja de
clavegueram
Complex Esportiu Tennis l’Hospitalet
Serveis Funeraris de L’Hospitalet
Poliesportiu les Planes
1.8.

Termini
execució
31/5/2019
31/5/2019
31/5/2019
31/5/2019

Actuacions que inclouen els treballs de control permanent

a) Verificació del compliment de la normativa i procediments aplicables als
aspectes de la gestió econòmica als quals no s'estén la funció interventora
b) Seguiment de l'execució pressupostària i verificació del compliment dels
objectius assignats
c) Comprovació de la planificació, gestió i situació de la tresoreria
d) Actuacions previstes en les normes pressupostàries i reguladores de la gestió
econòmica del sector públic atribuïdes a l'òrgan interventor
e) Anàlisi de les operacions i procediments, amb l'objecte de proporcionar una
valoració de la seva racionalització economicofinancera i la seva adequació
als principis de bona gestió, a fi de detectar les possibles deficiències i
proposar les recomanacions amb vista a la correcció d'aquelles
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f)

A l'entitat local, verificar, mitjançant tècniques d'auditoria, que les dades i
informació amb transcendència econòmica proporcionats pels òrgans gestors
com a suport de la informació comptable, reflecteixen raonablement el resultat
de les operacions derivades de la seva activitat economicofinancera

Quan les actuacions de control permanent es realitzin aplicant procediments
d’auditoria es sotmetran, a manca de normativa específica, a les Normes d’auditoria
del sector públic aprovades per la IGAE i podran consistir en:
g) Examen de registres comptables, comptes estats financers o de seguiment
elaborats per l'òrgan gestor
h) Examen d'operacions individualitzades i concretes
i)

Comprovació d'aspectes parcials i concrets d'un conjunt d'actes

j)

Verificació material de l'efectiva i conforme realització d'obres, serveis
subministraments i despeses

k) Anàlisi dels sistemes i procediments de gestió i revisió de sistemes
informàtics de gestió
l)

Altres comprovacions en atenció a les característiques de les activitats
economicofinanceres de l'òrgan gestor i als objectius perseguits
ACTUACIONS D’AUDITORIA PÚBLICA

2.

Per tant, d’acord amb la regulació esmentada, i tenint en compte els ens
dependents de l’Ajuntament i les actuacions que, en la vessant d’auditoria pública,
l’ordenament jurídic atorga a l’òrgan interventor, s’inclouen en el PACF de l’exercici
2019 els següents treballs de control financer:
2.1.

Auditories en ens instrumentals dependents
2.1.1. Fundació Arranz Bravo
Abast dels treballs

Auditoria de compte anuals, de compliment
i operativa

Termini
execució

Direcció i execució

31/5/2019

Direcció: Intervenció
General Municipal.
Execució Auditors
coadjuvants. AS54/2014

2.1.2. La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.
Abast dels treballs l

Termini
execució

Direcció i execució

Control financer dels estats i comptes
anuals auditoria presentada per l’empresa

20/3/2019

Direcció: Intervenció
General Municipal.
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Anàlisi compte d’explotació per línees
Execució: Personal
d’activitat de la societat: liquidació
Intervenció General /amb
31/7/2019
encàrrecs i encomanes. (*)
suport auditor coadjuvant
Verificacions contractació i personal
AS-54/2014
(*) Acords de la Comissió d’Assumptes delegats del Ple 22/12/2016 i de Junta de
Govern Local de 30/04/2013
Les actuacions d’auditoria pública es sotmetran a les normes d’auditoria pública
aprovades per la IGAE i les normes tècniques que les desenvolupin i, entre d’altres,
comprendran:
a. Examinar documents i antecedents que afecten directament o indirectament a la
gestió econòmica financera de l'òrgan, organisme o ens auditat
b. Requerir la informació i documentació necessària per a l'exercici de l'auditoria
c. Sol·licitar la informació fiscal i de S. Social dels òrgans, organismes i entitats
públiques que es consideri rellevant als efectes de la realització de l'auditoria
d. Sol·licitar dels tercers relacionats amb el servei, òrgan, organisme o entitat
auditada informació sobre operacions realitzades pel mateix, sobre els saldos
comptables generats per aquestes i sobre els costos, quan estigui previst
expressament en el contracte l'accés de l'administració als mateixos o hi hagi un
acord sobre aquest tema amb el tercer. Les sol·licituds s'efectuaran a través de
l'entitat auditada llevat que l'òrgan de control consideri que hi ha raons que
aconsellen la sol·licitud directa d'informació
e. Verificar la seguretat i fiabilitat dels sistemes informàtics que suporten la
informació economicofinancera i comptable
f.

Efectuar les comprovacions materials d'actius dels ens auditats, a la qual cosa
els auditors tindran lliure accés als mateixos

g. Sol·licitar els assessoraments i dictàmens jurídics i tècnics necessaris
h. Totes les actuacions necessàries per obtenir evidència que suporti les
conclusions
SEGON. Proposar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals que
sotmeti a coneixement del Ple el “Pla Anual de Control Financer per l’any 2019”
referit a l’activitat economicofinancera de l’exercici 2018 de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat i els seus ens dependents, a efectuar sota la direcció de la
Intervenció General que inclou les actuacions de control permanent i d’auditoria
pública que en el mateix es detallen, a realitzar pel personal adscrit a la Intervenció
General, amb el suport d’auditors coadjuvants i el termini d’execució dels informes a
realitzar.
TERCER. Comuniqui’s els presents acords al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals, a la Viceintervenció funció comptable i al Servei de Control Intern
de la Gestió Econòmica i Financera”.
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II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS,
PRECS I PREGUNTES
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 13.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL A LES SESSIONS NÚMEROS 2, 3, 4, 5 I 6 DE 22 I 29 DE
GENER I 5, 12 I 19 DE FEBRER DE 2019, RESPECTIVAMENT. (EXP. 3697/2019)
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 de les sessions són les corresponents als números 2, 3, 4, 5 i 6
de 22 i 29 de gener i 5, 12 i 19 de febrer de 2019, respectivament.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de
les quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents
a la sessió.
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 14.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 16 DE GENER AL 19 DE FEBRER DE 2019, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 146 AL 1209. (EXP. 4013/2019).
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 número 146 de data 16 de gener al número 1209 de 19 de febrer de
2019.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per
assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta pregunta als presents si existeix alguna
intervenció en relació als dos punts anteriors. No existint cap pronunciament al
respecte, dóna pas a la resta de l’ordre del dia.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES
En relació a les mocions que figuren amb els números 15, 16, 17 i 18 a l’ordre
del dia, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Tinc diferents qüestions. Primera qüestió és: hi ha quatre mocions tal com hem
quedat a la Junta de Portaveus. La número 15 la presenta la Sra. M. Àngels
Sariñena, la número 16 el Sr. García de ERC, la número 17 la Sra. González i la
número 18 el Sr. Gimenez.
Segona qüestió, tenim esmenes a la número 15 per part de ERC, per tant Sr.
García per presentar les esmenes.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Voldríem presentar dues esmenes a aquella proposta de manifest que vostès han
traslladat en moció, bàsicament és una esmena de substituir el paràgraf 12 que
comença “ Aquí estan encara els sostres de vidre...” per “els sostres de vidre, la
precarietat en la contractació i les dades de l’atur femení que especialment pateixen
les dones migrades, les que treballen en els sectors més precaritzats que són
també els més feminitzats, ens mostren que les dones patim desigualtats en totes
les esferes de la vida”.
I també afegir un nou paràgraf abans de l’últim paràgraf del manifest que digui: “En
tercer lloc donem suport a la vaga feminista i a l’aliança entre dones per defensar
els drets conquerits, per dir prou a les violències masclistes, a la discriminació
salarial i a la feminització de la pobresa”.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé per dir simplement si accepten o no les esmenes. No perquè hi hagi debat.
SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Perdó, entenc que per acceptar les esmenes que ens proposa ara, les hauríem
d’acceptar tots els grups signants.
SRA. ALCALDESSA
Que proposen la moció, evidentment.
SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Som cinc grups proposants. No sé si estem d´acord, hauríem de..., perquè
especialment la primera és una mica...
SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Són esmenes que vam fer arribar des de el dia de les comissions informatives.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Si són les mateixes que es van fer en el seu moment, tenint en compte que en
aquell moment del conjunt de grups ja es va veure que no es van acceptar per el
conjunt de grups que avui som signants, crec, que si en aquell moment es va dir
que no entre tots el grups, suposo que, sense entrar si és un grup o un altre, si som
5 signants entenc que no s’acceptarien les esmenes.
SRA. ALCALDESSA
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Quedaria el text de la moció inicial presentada conjuntament pel PSC-CP amb
l’adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP i CiU. I respecte a la número
17, hi ha una esmena del PP.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Nosotros desde el PP pedimos que se incluya en el punto número 5, a los
grupos municipales en la mesa de negociación y de debate.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Aceptamos.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé, quedaria inclòs. I a la número 18 hi ha una esmena d’ICV.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
L’hem repartit abans a la Junta de Portaveus però la llegeixo. Al primer acord
“donar suport a la vaga general feminista de 24 hores laboral, estudiantil, etc, i totes
les mobilitzacions i accions que puguin donar cobertura i visibilitat a la vaga
feminista convocades per els diferents sindicats”, seria començar així l’acord. La
resta igual. I el cinquè i sisè, és la mateixa esmena i seria iniciar els dos acords tant
el cinquè com el sisè, “Instar a l’Ajuntament i a la Generalitat de Catalunya a ...” i en
el sisè, “Instar a l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya a establir clàusules...”, la
resta igual.

SRA. ALCALDESSA
Qui ha de dir és ERC i CUP-PA.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
S’accepten.
SRA. ALCALDESSA
Accepteu les esmenes? Però no sé si la resta de grups ho teniu. Tothom sap el que
estem votant? Per tant. Procedim a la presentació i comencem per la senyora
Sariñena.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Bueno. Bona tarda a tothom. En primer lloc dir que ha sigut una pena, no poder
arribar a una moció conjunta de tots que hauria sigut una declaració institucional. Si
que és veritat que van enviar aquestes esmenes, a lo millor hi hauria algun grup
que les hagués acceptat, però tenim que pensar que és una moció o una declaració
de totes les forces polítiques, per això és molt complicat. Era una moció inclús de
mínims en la que totes les forces polítiques es podien trobar d’acord. Per això
penso que ha sigut una llàstima. Respecte a aquesta moció he fet un resum per
cenyir-me el més possible al text de la moció, ja que com diferents grups polítics
s´han adherit no m’agradaria fer-ho sense que fos rigorós i que després hi hagi
alguna cosa que no s’entengui correctament.
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“Any rere any podem repassar les estadístiques i comprovar el lluny que encara
estem de superar les discriminacions d'un sistema patriarcal, en aquest manifest
anem a intercalar tot el que 40 anys de democràcia i de polítiques d'igualtat hem
aconseguit. Però posant de manifest que encara queda un camí molt llarg per
aconseguir una igualtat real.
Si cada generació escriu la seva història les nostres generacions més joves han
deixat per a la història un fet sense precedents a l'aconseguir que el 8 de març de
l’any passat que més de 170 països es sumessin a la vaga feminista, una aturada
global tant de l'àmbit productiu, com del reproductiu, estudiantil i de consum i que
va tenir a cada país una reivindicació pròpia: treball assalariat, bretxa salarial,
treball de cures, feminicidis, tracta de dones i nenes amb fins d'explotació sexual,
assetjament sexual, inseguretat, etc.
Aquestes realitats les tenim aquí i ara, però també tenim generacions joves, a tot el
mon i a la nostra ciutat que estan escrivint la seva historia, dones formades i
informades, activistes i líders en els seus àmbits que davant d’una involució
ultraconservadora surten al carrer a cridar prou. I fer seu l’eslògan que va sortir de
la conferència mundial de la dona de Bejing de 1995 que diu: "Si les dones s’aturen,
s’atura el món".
Dones que han aconseguit donar-li la volta a la vergonya i l'estigma de la violència
sexual redirigint el focus de culpabilitat al veritable subjecte responsable que és
l'agressor, o els agressors.
Dones cuidadores, científiques, polítiques, empresàries, periodistes, treballadores a
la fi que lideren les seves vides i fan veure als seus amics, i companys, que això no
va de dones contra homes, va de dones i homes contra el masclisme, un sistema
depredador.

SRA. ALCALDESSA
Perdó senyora Sariñena però ja porta més de dos minuts i mig. Per tant tindrà que
acabar després.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció de l’Open Arms, com vostès saben la Fundació Open Arms és una
ONG que té com objectiu evitar la mort de persones que intentant arribar al
continent Europeu i que fugen de l’Àfrica per raons econòmiques, polítiques o
bèl·liques. Aquesta fundació salva vides d’infants i persones adultes que creuen el
mar en busca d’una vida millor.
La nostra ciutat és una ciutat acollidora, el nostre país Catalunya, és un país
acollidor i tots dos han expressat en diferents vegades, tant L’Hospitalet com
Catalunya, que volem acollir i també hem expressat que cal acabar amb aquest
genocidi que fa que morin persones innocents als mars del Mediterrani.
Aquest Ajuntament ara farà gairebé un any va aprovar una moció de suport a la
Fundació Open Arms i en contra del bloqueig que pateixen els vaixells d’aquesta
organització. El canvi de govern a l’Estat Espanyol semblava que podia definir un
canvi en les polítiques. Però la realitat és que no ha estat així. Més enllà d´aquelles
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fotos mediàtiques i d’aquells gestos publicitaris, avui aquesta ONG continua patint
el bloqueig dels vaixells per part del govern del PSOE, que impedeix que puguin
salvar vides al Mediterrani.
Un bloqueig que fa que en aquests moments aquesta ONG no hagi pogut salvar a
més de 500 persones. Per aquest motiu els grups de Canviem i Esquerra
Republicana de Catalunya amb l’adhesió de CiU i CUP-PA presentem aquesta
moció amb diferents punts, entre els quals es troba, ratificar el suport a Open Arms i
la seva tasca i que el govern del PSOE faciliti l’autorització per que es pugui salvar
vides i no faci aquest bloqueig que estan patint els vaixells d’aquesta ONG.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la aturada del Pla Director urbanístic de la Granvia. La comissió de
Territori del Parlament de Catalunya en maig de 2017 va aprovar una proposta de
resolució per l’aturada del PDU de Granvia – Llobregat presentada conjuntament
pels grups de “Catalunya Sí que es pot” i “CUP”.
Els successius governs de la Generalitat de Catalunya no han donat compliment a
l’esmentada resolució aprovada i han continuat intentant avançar amb un projecte
que només compta amb el suport de PSC i l’antiga Convergència. Més de la meitat
del govern de la Generalitat rebutja total o parcialment el PDU Gran via - Llobregat.
Per segona vegada la comissió de Territori del Parlament de Catalunya del dia 13
de febrer de 2019 va aprovar una nova proposta de resolució per l’aturada del PDU
de Granvia – Llobregat presentada pel grup de Catalunya En Comú Podem i amb
esmenes transaccionades del grup Republicà i que diu:
“Aturar cautelarment la tramitació de l’actual PDU-Granvia davant la manca de
consens popular i polític, així com de la suficient previsió i projecció de les
conseqüències ambientals, ecològiques i sociodemogràfiques per al municipi de
l’Hospitalet, de l’esmentat desenvolupament urbà i reconsiderar i reformular el
Planejament Urbanístic sobre l’Àrea Granvia - Llobregat considerant una formulació
de la nova planificació urbanística metropolitana en tots els aspectes territorials,
socials, econòmics i ambientals que incideixen sobre l’àmbit d’aplicació i l’àrea
d’influència”.
Cal destacar que s’han presentat dos recursos davant als tribunals un d’Esquerra
Republicana i CUP-Poble Actiu i altre del nostre grup municipal CanviemLH que van
en la mateixa línia de les resolucions aprovades en la Comissió de Territori del
Parlament de Catalunya i que aquest projecte que afecta al 8% del territori de la
nostra ciutat no compta ni amb consens polític ni veïnal.
Per això demanem al Ple l’aprovació dels següents acords:
Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a
donar compliment a les propostes de resolució per l’aturada del PDU de Granvia –
Llobregat aprovades a la comissió de Territori del Parlament de Catalunya.
Instar al govern municipal a iniciar i impulsar els tràmits necessaris per a incorporar
l’Espai agrícola de Cal Trabal al Parc Agrari del Baix Llobregat.
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Proposar als mitjans de comunicació local públics la realització, durant aquest any
2019, d’un programa especial de debat sobre el projecte del PDU i urbanisme de la
ciutat amb representats dels grups polítics, de les entitats i dels moviments socials.
Instar al govern municipal a adoptar polítiques urbanístiques responsables i
sostenibles, que prioritzin els problemes reals de la ciutadania i s’allunyin dels
models previs a l’esclat de la bombolla immobiliària.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies senyora González, senyor Christian Giménez.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Sí, presentem aquesta moció avui per demanar el suport de tots el grups municipals
a la convocatòria de vaga general feminista de 24 hores, convocada per el proper 8
de març des de el sindicats CNT, CGT, IAC-CATAC, COS i COBAS.
També presentem aquesta moció, per aterrar aquest suport a les reivindicacions de
la vaga general del proper 8M, mitjançant la declaració de l’Hospitalet, ciutat
feminista. Recordant que aquesta convocatòria de vaga és també internacional.
La declaració de l’Hospitalet com a ciutat feminista vol esdevenir un compromís
públic amb la implantació de polítiques municipals reals, que posin fi a les
discriminacions per raó de gènere, en totes les seves expressions a la nostra ciutat,
i que s’apliqui visió feminista i de gènere, a qualsevol actuació municipal: des de
l’urbanisme, fins als serveis socials, seguretat, esport, la elaboració dels
pressupostos, etc.
Els grups proposants, ERC i CUP-Poble Actiu, volem aprofitar aquests minuts per
convidar a totes les veïnes i veïns a participar de les mobilitzacions de la vaga
general aquí a l’Hospitalet, amb la celebració durant el matí del 8M, d’una
manifestació popular i reivindicativa que sortirà a les 11 hores de la Plaça Sènia de
l’Hospitalet i recorrerà diversos barris de la ciutat fins arribar a la Rambla Carmen
Amaya de Gornal cap a les dues de la tarda.
Tanmateix, volem remarcar que, com assenyala la campanya, hi ha mil motius per a
aquesta convocatòria de vaga general feminista. Entre d’altres, els següents que
llegirem ara. En primer lloc per eradicar els desequilibris en igualtat d’oportunitats
laborals i professionals, entre homes i dones. Per eliminar l’empobriment de gènere
i discriminació econòmica que pateixen les dones, i que arriba fins a situacions de
pobresa extrema en el cas de moltes dones grans amb pensions mínimes i
insuficients.
Per lluitar contra la bretxa salarial i les discriminacions directes o indirectes de
gènere a l’accés a la feina i/o als processos de selecció i promoció laboral. Per
implementar mesures que trenquin amb el desequilibri de gènere en el repartiment
de les baixes per maternitat i paternitat i/o la cura de persones grans o dependents.
Pel reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i la tramitació dels papers de
dones, moltes d’elles migrants, a les quals s'externalitza aquest treball en moltes
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ocasions. Per la universalització i gestió pública dels serveis de cures i l’ampliació
de la llei de la dependència.
Per la gratuïtat i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys. Per una societat sense
violència masclista, al carrer, a la feina i a l'espai domèstic, sobretot amb els
col·lectius més vulnerables: LGTBI, dones migrades i racialitzades, treballadores
domèstiques. Per garantir unes condicions laborals i socials dignes per a les dones
que han patit violència masclista, amb risc de pobresa. Per la creació d'una xarxa
d’habitatge públic que pugui assegurar l’alternativa habitacional imprescindible per a
les dones que volen tallar amb una situació de violència masclista a l’àmbit íntim i/o
familiar. Per un model econòmic que posi la vida al centre, no el lucre. Amb una
economia social, solidària i feminista que redistribueixi la riquesa de forma
equitativa.

SRA. ALCALDESSA
Si han de finalitzar, després les intervencions en el segon torn, doncs ja ho podran
fer. Ara cada grup té 10 minuts, per al posicionament,

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Graciés Alcaldessa, votaré favorablement la moció 15 de suport al manifest del 8 de
març, la 16 de suport a Proactiva Open Arms i en contra la 17. La 18 votaré per
punts, contràriament els acords 3, 6, 8 i 9 i favorablement els altres.
M’agradaria fer un comentari sobre la moció 17, de resolució aprovada al Parlament
de Catalunya. En aquest sentit vostès manifestant sempre tot un seguit de
aberracions que veuen en aquest projecte. I a mi també m´agradaria enumerar
quines són les virtuts perquè sempre s’obliden de comentar-les. Aquest projecte
inclou un parc de 30 hectàrees per la ciutadania, la rehabilitació de tres masies,
que, a dia d’avui són privades i passaran a ser d’ús públic, augmentant així aquest
parc, amb aquestes tres masies, la cobertura verda de la ciutat, inclou el
soterrament de torres elèctriques i de conductes de gas, inclou també el
soterrament de la Granvia, millorant la connectivitat entre hospitals i dels propis
ICO, Duran i Reynals amb la pròpia ciutat. Actualment la connectivitat dels dos
hospitals es força complicada i amb un pas de vianants de 7 minuts de durada,
sortirem guanyant tots.
També inclou aquest projecte uns espais per edificar, per la instal·lació de noves
empreses. Aquestes noves empreses no només són totxos també inclouen la
creació de milers de llocs de treball i donant un impuls molt important al sector
biomèdic que està instal·lat a la nostra ciutat. Hem de dir que aquests centres
d’investigació que tenim a la ciutat són referents al sud d’Europa i això ens ho hem
de començar a creure. Bueno això era una mica les virtuts que li veig al projecte, el
que no li veig és a que estan jugant vostès. Aquest projecte ha passat per dues
aprovacions inicials, amb els seus períodes d’exposició públics i d’al·legacions i una
aprovació definitiva, per aprovar-ho es necessita una majoria, amb lo qual la política
la tenien. I ara tant aquí com al Parlament, no sé a que estan jugant, a aprovar
resolucions que no són vinculants per parar-ho.
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Per una banda estan apostant per un projecte quan el tràmit administratiu és
vinculant i per altra apostant tot lo contrari, quan no ho és. Amb la qual cosa no els
hi acabo d’entendre.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gràcies, votaré a favor de les mocions 15 i 16. Votaré en contra de la 17 i a la 18
votaré en contra dels acords 3,6,8 i 9 i a favor de la resta.
SR. MARTÍN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Voto a favor de la 15, y abstención del resto de mociones.
SR. PEDRO ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de la 15 y abstención a la resta.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
La 15, des d’aquest grup municipal en sap greu realment, profundament, però no
podrem votar a favor d’aquesta moció de la 15, per donar suport a aquest manifest,
perquè literalment la moció el que demana és suport al manifest que es presenta,
que hauria de ser el manifest que es llegís de manera unitària aprovat per tots els
grups el proper 8 de març. I és precisament amb el que no estem d’acord nosaltres.
Aquest manifest que presenta inicialment el PSC, i té suport de CiU, ICV-EUiAPIRATES-E, Ciutadans i el PP. I és així, i em sap greu que ho sigui, perquè aquest
text no assoleix el seu objectiu, al nostre entendre, ser un manifest, tot i que sigui
de mínims, que hem acceptat altres anys, tot i que hauria de ser de mínims, i això
ho sabem, sabem que no pot ser el nostre manifest però que si representi al conjunt
com a mínim de les feministes de la nostra ciutat.
Aquest any, en la nostra opinió, aquest manifest o declaració institucional com a
Ajuntament, s’hauria de centrar en les convocatòries de vaga general feminista
d’àmbit mundial, en les reivindicacions concretes dels col·lectius feministes de la
nostra ciutat i en fer autocrítica i aplicar des de la pràctica, la posada en marxa de
polítiques d’àmbit municipal que lluitin contra les discriminacions de gènere.
Respecte a la praxis de l’Ajuntament i des d’alguns dels partits que donen suport a
aquest text, sembla complicat enaltir la bandera feminista al mateix temps que no
es qüestiona, no es denuncia i en canvi s’aposta pel model empresarial que
representa per exemple, el Mobile World Congres. L’Ajuntament no pot restar aliè,
ni ser còmplice, de la generació de llocs de feina precaris i condicions sexistes, com
les que hem conegut aquesta mateixa setmana. Mentre el passi més barat de
visitant aquests dies a la Fira, la Fira que està a la nostra ciutat, a L’Hospitatet,
costa uns 800 euros, el passi més barat, els sous de les hostesses, dones, oscil·la
entre els 7,20 euros/hora, per a les dones que tinguin una alçada, escoltin bé, de
més d’1,75 m i els 6,2 euros/hora per les quals no arribin a l’1,75 m d’alçada. Això
està passant avui, això passa aquests dies a la nostra ciutat. Es paga un extra per
superar una alçada. Si això no és un exemple clar de discriminació sexista a les
contractacions ja ens explicaran i això està passant a la nostra ciutat, mentre
nosaltres escrivim aquests manifestos del dia 8 de març.
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La denúncia d’aquest sistema laboral que genera precarietat i la cosificació i
sexualització de les dones a la feina, serien precisament algunes d’aquestes
reivindicacions dels col·lectius feministes, avui a l’any 2019. Reivindicacions que
parlen també, d’acabar amb la bretxa salarial, de la pobresa crònica de les dones,
visible i injustíssima en la generació de les nostres àvies, però també del
reconeixement de les tasques de cures, de blindar els drets en matèria de llibertat
sexual i reproductiva, de la lluita contra l’assetjament i violència sexual en totes les
seves expressions, de l’aplicació de mesures per corregir el desequilibri en la
representació social, cultural, mediàtica, científica de les dones. I també per la
universalització dels serveis públics: socials, sanitaris, educatius i d’atenció a la
dependència.
Però, aquest manifest que ens han proposat aquest any des del govern, tal i com
està escrit, el seu relat, el que explica, el contingut que presenta, en la nostra
opinió, considerem que és dispers i esbiaixat. Parteix d’una realitat, posa el focus
en uns avenços concrets, lloa la transició sense aplicar cap visió crítica del període i
invisibilitza les grans transformacions socials i a les lluitadores feministes també
pels drets, com ara els avanços en legislació civil i despenalització de l’avortament,
aconseguits també, i sobretot, durant la II República, així com la força dels
moviments feministes en aquell moment, des de la vessant sufragista i de la
participació política, com des de les propostes transgressores i revolucionàries de
les “Mujeres Libres de la CNT”, per exemple entre d’altres dones valentes i
lluitadores de la seva època i de les posteriors.
La seva proposta de manifest, la del PSC a la qual hi donen suport el PP, CiU,
Ciutadans i ICV-EUiA-PIRATES-E presenta la Constitució de 1978, com la font
primordial dels drets de les dones. I nosaltres, com molta altra gent i com moltes
feministes, ho posem en qüestió. Posem això mateix en qüestió. Els drets
s’exerceixen, no es concedeixin. No emanen d’una determinada Constitució.
No en farem una lectura naïf i assumirem que derivat d’aquest nou marc legal sorgit
al 78, es van replantejar moltes coses respecte al reconeixement dels drets de les
dones. Cosa que va suposar canvis a les vides diàries i un nou ventall de llibertats.
Però, no obstant això, per a nosaltres la Constitució de 1978 no és un paradigma de
defensa dels principis feministes, ni aplica cap visió feminista, ni és referent en la
defensa dels drets de les dones.
Començant, pel fet que cap dels seus ponents va ser una dona. Cap. Només hi ha
pares de la Constitució. I continuant, per constatar la total invisibilització i menció
específica a les dones, en tot el text. La paraula dona només apareix dues vegades
a tota la Constitució del 78. La paraula dona a l’article 32, per parlar de temes
derivats del dret al matrimoni; i un altre cop al conegut article de la successió de
l’home per sobre de la dona a la Corona espanyola. Dos cops. L’article 14, parla del
principi d’igualtat que és complementa amb el 35, en temes de discriminació per raó
de gènere, i au, s’ha acabat. Cap més visió de gènere a tota la Constitució del 78,
de la que pràcticament parla tot el manifest que ens proposen com element unitari
per el proper 8 de març.
Tanmateix, aquest text sembla vincular només el patriarcat amb un moment fosc de
la historia, el franquisme. Un període en el que és totalment cert que el sistema,
institucions, el marc legal, el codi penal i la societat, eren intrínsecament masclistes
i patriarcals. Però, malauradament la transició va suposar una continuïtat i encara
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avui, continuem vivint en un sistema profundament patriarcal, o no és així?, amb
profundes arrels franquistes en la seva cosmovisió i estructures de poder, i que ha
aconseguit avançar, no per la feina de les institucions i els partits polítics, sinó per la
lluita al carrer de dones feministes, en alguns moments fins i tot molt poques, però
que han estat determinants per assolir uns avenços amb una repercussió positiva,
per a totes i tots.
Per tots aquests motius, i per certes expressions que ens generen cert neguit sobre
la visió feminista del propi text, votarem en contra que aquest text representi, que és
el que ens diu el primer dels acords de la moció, al conjunt de l’Ajuntament en una
convocatòria tant important com el 8 de març, diada de la vaga general feminista,
de la dona, també a L’Hospitalet. Gràcies.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Si bona tarda. En quant a la moció 18 d’ERC i la CUP-PA, en relació una mica amb
la moció número 15. Ens hagués agradat que ho hem dit sempre, doncs que d´un
tema tant delicat si li podem posar aquesta expressió, com el tema de la situació
actual de la dona, la vaga feminista i de tot el que s’està parlant i de que portem
parlant en aquesta legislatura, que en sortís un acord, jo no diria de mínims, sinó de
compromisos per part de totes les forces polítiques. Jo crec que moltes vegades, la
política ha de ser més que posicionaments, compromís i malauradament, és normal
quan pensem diferent contraposar les coses que pensem diferent, però
malauradament quan moltes vegades tenim l’objectiu fixat per solucionar una cosa i
no som capaços de definir el projecte en comú no?, doncs la cosa no acaba d’anar
bé.
De totes maneres jo crec que el nostre vot en aquesta moció que proposen és
favorable. En el ben entès de que crec que hem de ser positius i pro positius i
moltes vegades la condició humana sempre ens fa veure les coses, només treure
les coses dolentes i no positivitzar mai les que hi ha bones. Jo crec que hauríem de
donar un tomb. Quan veig un telenotícies sempre les noticies són dolentes quan
segurament hi ha de bones. Després en relació a l’altra moció que parla sobre
aturar el PDU, segurament ara es sorprendran quan faci el posicionament de vot
d’aquesta moció però no es sorprenguin més enllà del que intentaré explicar. Que
és el perquè.
Estem a favor d’aquesta moció no en tant en quant el contingut literal de la mateixa,
és a dir, nosaltres des de fa temps creiem que el PDU és una oportunitat per la
societat. Que vol dir que un Pla d’aquestes magnituds urbanístiques no el farem
cada cinc minuts, en farem un i segurament no el tornarem a fer en un segle. O al
menys nosaltres jo crec que no el veure’m i de fet fins ara no l’havíem vist, no?. Per
tant quan abans s’ha dit per part d’una regidora precisament les coses bones i les
coses dolentes, jo crec que honestament el que ha fallat per part de tothom, ha
estat no explicar la oportunitat que tenim amb aquest Pla. Que hi ha coses positives
al cent per cent com s´ha dit aquí, el cobriment de la Granvia i les línies elèctriques i
moltes coses, una transformació que evidentment, aquesta transformació, és un
impacte sobre la ciutat estratosfèric respecte a lo que s´ha fet fins ara i que no em
vull quedar només amb els partits proposants d’aquesta aturada en quant a les
coses dolentes. Sentir parlar d’especulació, he sentit parlar de que farien pisos
quan no s’han faran, o sigui he sentit moltes coses. I arriba un dia que per aquest
compromís, i aquí tindrem altres mocions que vindran i que en aquest Ple també ve
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una, i és que quan creus en la democràcia, en un referèndum per demanar la
independència, quan creus que la millor formula de poder decidir coses és votar,
prèviament explicant perquè les vols fer les coses positives. Doncs jo crec que,
aquesta aturada no és en el sentit de no fer-ho, sinó en el sentit de que realment es
puguin veure la formula de que la població de L’Hospitalet, perquè al final això ens
afecta als 260.000 habitants de L’Hospitalet, als veïns i veïnes, saber que significa
aquest Pla, aquestes virtuts.
Que pot tenir uns defectes? Segurament; que a lo millor hi ha altres plans
alternatius que podrien haver-hi o situacions alternatives? També s’hauria d’explicar
que significa no fer-ho. Perquè potser a vegades hi ha gent que diu aturar-ho i no
fer-ho i no prenc consciència de que significa no fer-ho. Jo crec que falten molts
elements i en aquest aspecte crec que com a polític no hem sabut, o jo almenys, no
he sabut transmetre tot lo bo i lo dolent que té aquesta situació i per tant, torno a
repetir, el sentit del vot, no és amb la interpretació, i vull que quedi clar i per això ho
expressaré tantes vegades i sortosament l’acta del Ple ho deixarà recollit més enllà
del que la gent vulgui interpretar.
Al final si votes una cosa un dia, la gent pel twitter interpreta una cosa i a l’endemà
interpreta una altra. Però això no és la veritat dels fets que crec que la ciutadania de
L’Hospitalet necessita, com en d’altres coses, crec que aquí en aquest Ple, portem
una moció sobre un tema d’un poliesportiu, d’una consulta sobre un poliesportiu.
Que és una cosa important. Hi poden haver-hi més. Hauríem de repensar no el
projecte en sí, sinó explicar a la ciutadania que significa que la gent pugui consultar
i opinar.
Per que al final, el que dèiem aquí, aquest PDU en el qual torno a repetir, crec que
és una oportunitat per la ciutat de L’Hospitalet i malament faríem de no aprofitar-ho.
El que jo no vull posar sobre la taula és si l’hem d’aprofitar tal i com està dissenyat
perquè no sóc el més entès en aquest tema ni molt menys, però si que és veritat
que quan genera més controvèrsia en temes a favor almenys públicament, i que
coneixem públicament, a lo millor si féssim una consulta ciutadana sobre aquest
tema, doncs efectivament, sabríem quin és el posicionament de la ciutadania, doncs
sabríem aquestes coses.
Torno a repetir, no és ni una aturada en contra del projecte en sí mateix, sinó que
és un posicionament perquè la gent sàpiga que passa. Que conegui aquestes
virtuts que ha dit la Cristina, ella ha dit unes virtuts i crec que s’han de conèixer.
Altres coses que s’han dit que van en contra però que torno a repetir, quasi ningú
les ha fonamentat d’una manera clara i concreta. També entendre que
malauradament en aquest Ple s’han aprovat mocions sobre altres temes que tot i
guanyant les mocions no s´han portat a terme. Sóc conscient, tots som, o ho
hauríem de ser, tots conscients i la ciutadania de L’Hospitalet hauria de ser
conscient que aquest Pla tal i com està aprovat és totalment legal i tira endavant, és
evident que hi ha uns recursos, però aquests recursos no paralitzen l’execució del
Pla, la gent ho ha de saber. No ha d’estar enganxada amb el que és. I que
l’aprovació d’aquestes mocions en el Parlament no són vinculants. Crec que la gent
ho ha de saber tot per poder saber en quina posició tenim aquest PDU.
Torno a repetir, si volem ser garants de la democràcia, si volem ser garants de la
participació ciutadana, tant com per posar una font com posar un poliesportiu, un
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camp de futbol, com per fer un PDU, no podem limitar les dimensions del projecte.
Per un serà molt important la font del seu barri, per altres és molt important el
poliesportiu del seu districte, per altres és molt important moltes coses i segurament
el PDU és important no per un barri concret sinó per tota la ciutadania de
L’Hospitalet.
Per això aquest posicionament de vot, votar a favor de la moció no en tant de la
moció, no en el fons del que literalment escriu, ho dic així, i evidentment el que seria
absurd és que jo hagués fet una proposta literal de canviar la moció per votar-la, no
ens haguéssim sortit. Jo crec que la millor formula era comparèixer avui i poder
explicar-ho perquè fent una abstenció, no aconseguiríem que una moció mai tiri
endavant i per tant el que jo crec és que s´ha de poder explicar això.
També dir que, hi ha proposats processos participatius en part de lo que era el PDU
i que s’havien portat endavant i s’havien aprovat i per tant en el seu dia s’haurien de
portar endavant i per tant jo crec que el resum és aquest, vot favorable a la moció
no en tant en quan ni molt menys només parlar de la part dolenta que la gent veu,
sinó saber explicar que és el PDU, els costos del PDU i les coses positives que té el
PDU i que al final la gent les pugui contrastar amb una consulta o referèndum
popular, que d’alguna manera també hi hauríem de parlar respecte d’aquesta moció
que hi haurà dels poliesportius. De fer propostes concretes.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Iniciaré mi intervención posicionándome sobre la número 18. Como decían otros
grupos municipales es una pena que para llegar al 8 de marzo unidos con un
manifiesto conjunto de todos los grupos municipales pues finalmente no hayamos
podido conseguir salvar esas diferencias para lograr entre todos pues aportar un
manifiesto con mucha más fuerza de la que ahora mismo pues tiene.
En cualquier caso creo que es eso, es importante dejar claro que debemos seguir
trabajando para erradicar los comportamientos machistas que implican la
desigualdad de género. Debemos seguir luchando para romper ese techo de cristal
que impide a muchas mujeres demostrar su valía por falta de oportunidades.
Aunque en las últimas décadas nuestra sociedad ha avanzado mucho, todavía se
repiten comportamientos machistas, personas que lo disculpan o las excusan.
Debemos concienciar entre todos porque la lucha no es de una parte, sino es de
ambas partes, hombres y mujeres debemos trabajar para erradicar estas prácticas
machistas y para poner en valor el talento femenino y masculino.
La igualdad de género no significa una etiqueta, la lucha por la igualdad, no es una
lucha ideológica y por tanto no se debe politizar, juntos debemos luchar para
conseguir una igualdad real. De la misma manera que esa lucha debe extenderse a
los 365 del año, han de formar parte todos los sectores que conforman la sociedad,
desde los poderes públicos pasando por los agentes sociales, actores económicos,
incluso los medios de comunicación.
Yo en mi caso, no pido que se me premie por ser mujer, no creo que ninguna mujer
lo quiera, sino lo que pedimos es que no se nos penalice por serlo. No queremos
discriminación positiva, queremos igualdad de oportunidades. No pretendemos
demostrar que somos más o mejor madres y trabajar, pretendemos compatibilizar y
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conciliar las dos facetas, porque tenemos derecho. No pedimos nada que no nos
hayamos ganado antes.
Nosotros en cualquier caso, a nuestro entender, la reivindicación que propone la
huelga general del 8 de marzo, a nuestro entender, esa reivindicación pasa por el
convencimiento y la labor que tiene la sociedad, pero no desde la huelga y la
paralización. En cualquier caso, nuestro posicionamiento respecto a la huelga es
que la gente tenga la libertad de ejercer su derecho a la huelga, pero también se
respete a todas aquellas personas que decidan libremente no sumarse, tan lícito es
un posicionamiento como el otro.
Por tanto nosotros votaremos por puntos la moción. En contra del punto 1, a favor
del 4, 5, 6, 7, 9, 10 y 11 y abstención del 2, 3 y 8.
Respecto a la moción 17 sobre el PDU Granvia, nosotros votaremos a favor, hemos
presentado una enmienda para incluir también los grupos municipales. Al igual que
lo hicimos en el Parlament de Catalunya nuestro grupo parlamentario votó a favor
de las proposiciones que se presentaron allí y por tanto el grupo popular hoy
volverá a votar a favor.
Hace mucho tiempo que está encima de la mesa este proyecto, hace mucho tiempo
que desde la oposición pedimos al gobierno socialista que deje de actuar como si
tuviera todavía mayoría absoluta. Pedimos que se abra una línea de debate-diálogo
con todos los grupos municipales y actores implicados para conseguir entre todos
un verdadero proyecto de ciudad, que dé respuesta a las demandas de los vecinos
y las vecinas de Hospitalet. De lo contrario este proyecto no conseguirá el apoyo de
todos y se volverá a meter en un cajón. Una legislatura más se paraliza. Y ya van
dos. Desde el PP de L’Hospitalet estamos a favor de la remodelación de la segunda
fase del PDU. Estamos a favor de dignificar la zona. El soterramiento de las vías,
evidentemente, de invertir para revertir en políticas para todos los vecinos de la
ciudad, pero no estamos de acuerdo con el planteamiento que se hace desde el
gobierno municipal, ni la manera de llevarlo y buscar el consenso. Por tanto,
nosotros votaremos a favor de esta moción.
Y finalmente la 16, respecto a esta moción queremos dejar claro que nuestro apoyo
está, valoramos la organización humanitaria y por tanto la labor que se está
desarrollando. Estamos hablando de un drama que se está produciendo en el
Mediterráneo, que afecta a personas pero también hay que explicar y dejar claro
que son puestas en situaciones de peligro por mafias organizadas que se lucran por
ello. Poniéndolas en peligro para ser rescatadas y traídas a territorio europeo.
Por ello, los países miembros de la comisión europea están colaborando con las
fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas, para evitar esta catástrofe humana. Es
importante también recordar la nefasta gestión del gobierno de Sanchez y su
política migratoria. Ya el presidente de gobierno Pedro Sánchez ha incrementado
las llegadas de inmigrantes a España por vías irregulares y son los responsables de
convertir a nuestro país en la primera puerta de entrada de inmigrantes de la Unión
Europea. Desde la llegada del Señor Sánchez a la Moncloa, desde junio a
diciembre se multiplicaron por seis la llegada de inmigrantes irregulares. Volviendo
al tema de Open Arms, nos guste o no, se debería aclarar también algunas de las
maneras de proceder porque parece ser que se está favoreciendo a los traficantes,
o averiguar si hay algún tipo de financiación irregular.
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Creo que es importante despejar dudas y que no haya ninguna sombra en el
proceso organizativo y en la manera de gestionar. Pero lo que está claro es que
estamos hablando y no ponemos en cuestión la importante labor que están
realizando. Además podemos discrepar el fondo del asunto y comentamos si
alguna vez hemos tenido el debate sobre el tema de cooperación internacional
parece que desde el mundo local pues, evidentemente no tenemos muchas
herramientas para trabajar e intentar solucionar el problema.
Desde el PP de L’Hospitalet creemos que la situación del Arms, va mucho más allá,
es compleja y necesita la implicación de todos los países afectados. No se trata
únicamente de quedar bien, de ir a hacer la foto, sino plantear soluciones que
paralicen la situación que se está viviendo en esta zona.
Por tanto desde el grupo popular nos vamos a abstener en esta moción que
ustedes presentan, máxime porque hace ya unos meses ustedes presentaron una
muy parecida y el PP ya la votó. Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Sobre la moció que presenta el PSC amb Ciutadans, PP, CiU,
Ciutadans i ICV-EUiA-PIRATES-E, doncs manifestar que un any més, hem de
commemorar el 8 de març perquè malgrat els avenços que hi ha hagut a la nostra
societat, encara queda molt camí per recórrer, per fer possible una societat justa,
una societat sense cap tipus de discriminació i on els homes i les dones tinguin els
mateixos drets. A la nostra ciutat, igual que passarà arreu del nostre país, diferents
col·lectius, diferents entitats de dones, el moviment feminista, s´han organitzat a
favor de la vaga feminista. Un 8 de març on les dones actuaran de nou al país per
demostrar les desigualtats que pateixen i per reivindicar els seus drets.
Des d’ERC lamentem que no hi ha hagut voluntat de consensuar una declaració
política i ho diem així de clar perquè, el que va fer el govern municipal és traslladarnos una proposta. Aquella proposta el que ha fet ERC és presentar dues esmenes
que hem presentat en aquest propi Ple, que senzillament anaven en la direcció
d’incorporar demandes del propi Moviment Feminista con és la visibilitat de les
dones que pateixen la precarietat laboral, sobretot les dones migrades, i també
doncs apel·lar a la lluita dels homes en la lluita feminista i sobretot donar suport a la
vaga feminista del 8 de març.
No han volgut acceptar aquestes esmenes i tampoc han volgut fer una declaració
que reculli els posicionaments i les demandes feministes que s´han aprovat en
anteriors mocions d’aquest Ple.
L’anterior Ple parlàvem del tema de lluitar contra les violències masclistes, hem
aprovat diferents mocions reivindicatives del moviment feminista i aquestes
demandes tampoc estan introduïdes en aquesta declaració. I han preferit fer una
declaració descafeïnada, buida de demandes i de compromís polític. I ho han fet
bàsicament perquè han cedit a la pressió de Ciutadans i del Partit Popular, que
s´han negat rotundament a incorporar aquestes dues propostes que milloraven
doncs aquest manifest i que recollien reivindicacions del moviment feminista. Els
mateixos que han bloquejat les propostes d’ERC són els mateixos que pacten a
Andalusia contra els drets de les dones.
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I des d’ERC volem deixar molt clar que aquest 8 de març donem suport a la vaga
feminista perquè les dones han de poder tindre sous dignes, hem d’acabar doncs
amb la bretxa salarial que fa que en la actualitat les dones cobrin per la mateixa
feina que fan els homes un 23% menys de salari. Lluitar també contra les violències
sexuals i contra les violències masclistes i assolir una societat igualitària entre
dones i homes. I també aquest 8 de març, també ha de servir perquè a la nostra
ciutat hem de reforçar les polítiques d’igualtat de gènere, cal ampliar les partides
pressupostaries en l’àmbit de les dones i hem de treballar en tots els àmbits de la
nostra societat per assolir una societat igualitària entre dones i homes i sense cap
tipus de discriminació. El posicionament, abstenció.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Jo em posicionaré sobre la moció 18, moció per declarar L’Hospitalet municipi
feminista en suport i adhesió a la vaga general feminista convocada pel 8 de març.
Primer agrair als grups que han proposat la moció haver acceptat les esmenes que
hem proposat a l’inici del Ple.
El nostre grup podria subscriure plenament aquesta moció en la seva totalitat, però
com tots hem fet ja abans, hem de lamentar no haver pogut arribar a un acord per
tal de fer una declaració institucional a l’ajuntament, que com cada any és l’objectiu
en aquest Ple municipal i ara haver votat 2 mocions, o parlar, sobre el mateix fet
que és el 8 de març, que hauria de ser un dia de commemoració i reivindicació
unitària.
Tots els grups municipals, si fessin el nostre propi text, no seria ni aquest que hem
votat abans, ni aquest que estem votant ara, cap dels dos. Amb tota seguretat.
Cadascú escriuria el text que més còmode ens fes servir i és lògic, aquesta és la
complicació i també la satisfacció de la negociació política. Encara que hem de fer
renúncies, renúncies momentànies, perquè cadascú continuarà reivindicant i no
renunciarà als seus principis i la seva defensa, podem arribar a acords, encara que
sigui de mínims.
Per tant, no podem més que lamentar no haver arribat a aquests acords, en tot cas
nosaltres aquesta moció la votarem a favor. La votarem favorablement però volíem
fer unes consideracions.
Les mobilitzacions i la vaga no només són laborals. És per acabar amb els privilegis
d’una societat patriarcal i capitalista, racista i heteronormativa. Per la violència que
patim. Per les nostres companyes assassinades que ja no ho podem fer. Per
denunciar la violència de tot tipus a la que ens veiem sumides, les dones, la
violència sexual, física, institucional, econòmica, laboral. Violències que afecten les
dones de diferent manera en funció del seu estatus migratori, la seva edat, la seva
raça, la seva orientació sexual, la seva situació laboral, de si són mares o no... I
això és el realment important d’això que estem parlant ara. I estic d’acord que els
manifestos doncs a vegades serveixen per poc, però per això tampoc ens hauria de
fer patir tant, fer un manifest que no sigui cent per cent el que faríem nosaltres.
Perquè nosaltres continuarem defensant las conviccions polítiques que tenim.
Podríem també escriure un manifest molt revolucionari, que no signés ningú i que
tampoc servís per res. Els manifestos són manifestos i el que hem de fer és actuar i

…/…

64

fer coses per tal de canviar aquesta situació. I en això contribueixen els manifestos
però res més, només contribueixen. La pràctica diària és la que ens portarà a
aquests objectius de futur que tenim.
Jo no m´atreviria a parlar per tot el moviment feminista mai, perquè és divers, molt
plural i molt estès. I és un moviment que a més a més doncs té unes
característiques doncs diverses, respectuoses, inclusives. I es parla molt de la
solidaritat, el moviment feminista i aquest és un principi que hem de practicar, en
comptes d’enumerar o anunciar. És veritat que la Constitució, com jo crec que
qualsevol llei que s’ha aprovat anteriorment, segurament en el seu llenguatge i en la
seva filosofia feminista, sigui molt pobre, és a dir, hem avançat molt en aquest
temps i jo estic segura que hi ha molts textos que es van aprovar fa anys conquerint
drets per les dones, que moltes feministes d’aquella època i d’aquesta no signarien
mai.
Perquè són documents de mínims, i que segurament hauran escrit homes, sí,
segur. Però que han fet avançar en els drets a les dones, com aconseguir el dret a
votar en el seu moment, com aconseguir que quan vagis a treballar, el teu marit o el
teu pare no hagi de signar el teu contracte, com aconseguir tenir un compte bancari.
Tot això són petites conquestes que han tingut les dones i el moviment feminista i
que segurament en el seu moment i avui mateix els textos que van fer-les possibles
no serien signats per cap de nosaltres. Però això va fer avançar, va fer avançar les
dones en els seus drets. Per això nosaltres sempre intentem arribar a algun tipus de
consens, encara que sigui de mínims, per poder avançar en el nostre objectiu que
és millorar aquest drets i les condicions de vida, en aquest cas, de les dones, que
és del que estem parlant.
Per tant votarem a favor d’aquesta moció. Hem votat, bueno hem participat de
l’altre. I com a resum només dir que és necessària una transformació cultural, social
i econòmica, que posi al centre el dret a decidir sobre els nostres cossos i les
nostres vides. Perquè nosaltres ens volem vives, ens volem lliures i també
combatives. Moltes gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy bien, muchas gracias. Respecto a la 15 me posiciono yo, la 17 también y la 16
y 18 lo hará mi compañera Carmen.
He oído con atención los argumentos del señor Toni de ERC diciendo algo que yo
no sé de donde lo saca. La verdad que no hemos dicho ni pio en esta moción
donde dice, “ustedes han cedido a las presiones de Ciudadanos y del PP”. Yo no sé
si del PP habéis tenido presiones o no, pero sí le puedo decir es que sí usted cree
que yo he dicho algo, no he dicho ni pío en la Junta de Portavoces, dijimos que lo
lógico y coherente es que siguiéramos la dinámica de otros años para hacer un
manifiesto, que era lo que creíamos que daba una imagen de consenso en todos
los grupos en cuanto es la defensa de las mujeres del día 8 de marzo pero en
ningún momento pusimos ninguna exigencia, es más dijimos que había que
defender esa imagen de unidad en cuanto a una declaración institucional y nos
parecía que debía ser así.
Pero en cualquier caso no pusimos nada más que eso encima de la mesa. Y no
hicimos ninguna propuesta ni al PSC, que era el promotor de la moción, el que
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decía que también tenía interés en que esa moción fuera más que nada, fuera una
declaración institucional. Sinceramente usted pensará que nos hemos escondido,
como ustedes tienen costumbre de hacer, y lo han hecho a lo largo del mandato
entre bambalinas y hemos pasteleado algo. Yo le puedo asegurar y le garantizo, ahí
está el Sr. Belver, que lo diga, si yo le he dicho y hecho ninguna sugerencia.
Simplemente manifestamos delante de usted que nos parecía que lamentábamos
que no existiera, que por lo que ustedes ponían pegas, porque siempre intentan
politizar las cosas y creemos que es más sencillo. Es estar con las mujeres al
margen de las ideas que tengamos cada uno, pero en este acto, era importante que
se viera la unidad de todos los grupos. Para que no se decepcione nadie.
Pero en fin, ustedes han hecho lo que han querido, yo lo respecto, pero no diga que
se ha pasteleado nada porque nosotros, precisamente no pasteleamos y menos
con el PSC. Aquí votaremos a favor, como no puede ser de otra manera. Estamos
en la moción adheridos.
En cuanto a la 17, a ver moción de apoyo a la resolución aprobada en el
Parlamento sobre el paro del Plan Director Urbanístico Granvia-Llobregat y por un
urbanismo sostenible. Mire, PSC i CiU han hecho de su capa un sayo. Hacen valer
sus cargos ejecutivos que ostentan en minoría para imponer un proyecto sin
consenso. Lo que me extraña es el giro, que está en su legitimidad de hacerlo,
bienvenido al club, de hablar de lo que nosotros decíamos hasta en nuestro
proyecto. Que era un proyecto tan importante que era bueno, influía sobre un 8%
de los que son los terrenos de nuestra ciudad, de esa reserva de la que siempre
hablamos y que era bueno que se consultara porque tenía suficiente envergadura,
usted hoy lo ha dicho así y yo lo agradezco, bienvenido al club porque está usted
haciendo cosas distintas. Bienvenido a lo que ha dicho hoy.
A la vista de que cada vez que se vota esta cuestión no consiguen señores
socialistas suficientes apoyos, recurriendo a eso del pasteleo y en algunos casos ya
no es pasteleo sino la compra de los votos. Pues que está pasando, hacen gestos,
pero yo creo que se viene y se ficha a dos tránsfugas para que voten lo que el
gobierno quiere, eso es, desgraciadamente, permítame la expresión, comprar los
votos.
Se trata de un proyecto de gran calado, ya que afecta a más del 8% del término
municipal, agota la reserva del suelo disponible en la ciudad e implica una carga
humanística impresionante, estamos hablando de 176 millones de euros, es verdad
que no los paga el ayuntamiento, es verdad que tal, pero vamos, fíjese usted en la
magnitud del tema comparado con el presupuesto del ayuntamiento. Que estamos
hablando de casi un 80%.
Mire hay grupos que no es que estemos radicalmente en contra de ese proyecto, lo
hemos manifestado aquí. Creemos que el cubrimiento de la Granvia, es salvable. Y
nos genera el resto del proyecto unas dudas razonables importantísimas. Nos
preocupa la viabilidad económica porque ustedes se creen que luego puede pasar
ahí cualquier cosa. Dependerá del impulso que lleve la economía porque hay
mucha tela marinera ahí. Mucho que cortar. Nos afecta mucho la movilidad que no
está resuelta y que va a ver demasiada polución en la atmosfera si generamos un
tráfico impresionante con tantas oficinas. Nos afecta claro en esa dirección, la
sostenibilidad medioambiental, la conservación del patrimonio natural
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arquitectónico, aunque menos, y especialmente lo que es la zona agrícola. Ésta se
la cargan de un plumazo, la asfixian, hasta el punto de que desaparece.
Lo venimos diciendo todo el mandato, no hemos cambiado de posición somos
coherentes. Mire, no sé yo si encontraran ni una vez que nosotros, Ciudadanos,
desde que estamos en el gobierno hayamos ido votando en contra de lo que hemos
dicho desde el principio y desde lo que llevábamos incluso en nuestro proyecto, si
nos daban la confianza de gobernar la ciudad, lo que se llama programa.
Mire, venimos de una larga crisis económica provocada entre otros motivos por la
burbuja inmobiliaria que ya lo he dicho muchas veces. Planificaciones urbanísticas
desmesuradas y porque no decirlo una corrupción estructural que las alimentaba.
Eso está ahí, se ha visto. Hemos tenido graves problemas, ha habido muchos
recortes que ha tenido que sufrir la población por culpa de estos disparates que se
han hecho. Y de entrar en esa dinámica a la que parece que algunos quieren
volver.
Dice Miguel García siempre aquí, oiga cuidado, cuidado con lo que hacemos de
nuestra ciudad. Me pongo pesado, cuidado con estos espacios tan importantes que
son el futuro. Los ciudadanos no pueden percibir, se lo digo en serio, que no hemos
aprendido de lo mal que se han hecho las cosas este decenio pasado, incluso un
poco más y que no se han aprendido las lecciones que nos ha dado y lo que nos ha
costado superar que todavía no lo hemos superado del todo, la gran crisis a la que
nos metieron los especuladores inmobiliarios. Tienen que percibir que hemos
aprendido algo, que cada día vamos a más y sabemos y que podemos rectificar de
lo que hemos visto que se ha visto como un error. Pero parece que no, no
aprendemos.
Que no sigamos con las viejas prácticas señores del gobierno. Que intentemos
darle coherencia a lo que hacemos en la ciudad. Que no caigamos en lo que tanto
sudor y lágrimas le ha costado a los ciudadanos, salir de la crisis por ceguera.
Cuando se estaba incluso negando, el señor Zapatero decía “no hay crisis, estamos
bien”. El plan Ñ, tiramos para adelante. Al final era galopante. Aquí tuvimos un
ministro que era de esta ciudad, que decía, no soy el ministro del paro. Cada mes
50.000 parados más y de donde venía eso, de negar la crisis. A lo que nos quieren
llevar ahora, el gobierno de Sánchez con los presupuestos que quiere montar. Mire
la ciudad exige cambios y ustedes no se resistan a los cambios, si es lo que quiere
la ciudadanía. Se resisten. Hay que ser más prudente con los proyectos
urbanísticos de tanto calado. Analizarlos, darles vuelta y sobre todo consensuarlos.
No se dan cuenta que al final tienen un montón de gente en contra de eso. No se
dan cuenta que es bueno consensuar con la oposición. Que seguramente lo que es
salvable, entre todos lo podemos salvar y lo que creemos que es mejorable se
puede mejorar. Que no se puede acabar con los pocos espacios, los pulmones que
tenemos en la ciudad. Cerca del Delta de Llobregat, no se dan cuenta de eso. Y lo
digo otra vez, y me hago pesado. Que al final la mejor herencia que les podemos
dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos, es una ciudad agradable donde se pueda
respirar. Donde no salga a la calle y piense que está en Manhattan.
Que es un modelo que yo sinceramente creo que estos ciudadanos no quieren.
Que queremos una ciudad amable, que se olviden ustedes de grandes proyectos
urbanísticos y que sobre todo fundamentalmente, les hemos tendido la mano, creo
que todos los grupos, algunos quizás un poco menos hay que reconocerlo. Pero
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para sacar adelante la parte positiva que pueda tener el proyecto, pero ustedes erre
que erre, o todo o nada. Pues no se gobierna así hoy, se gobierna con el consenso.
No me gusta decir la frase pero se la voy a decir, es que estamos los políticos
condenados a entendernos por el bien de los ciudadanos. ¿No podemos poner
encima de la mesa cada uno sin ceder un poquito? Sin estar dispuestos a hablar
porque seguramente proyectos que serían buenos, limando asperezas de un lado y
de otro, podrían llegar a salir y ver la luz y serían buenos para nuestros ciudadanos,
que es lo que quieren.
El otro día me decía mi sobrina, “estoy harta, no quiero ni escucharos en el Pleno,
porque no hacéis más que pelearos, no proponéis nada para los ciudadanos, cada
uno erre que erre a ver quién hace más politiqueo. Entenderos de una vez. Porque
al margen de las ideas de cada uno, queremos que os entendáis para que al final
salgamos ganando los que salimos perdiendo cuando no os ponéis de acuerdo”.
Y seguramente tendremos que ceder todos un poco, pero señores del gobierno, no
será que Ciudadanos no les ha dicho muchas veces, tienen la mano tendida, pero
es que no, pasan como un rodillo. No tenían bastante con consensuar y le faltaban
unos votos para llegar casi a la mayoría absoluta e hicieron lo que hicieron. Se lo
hemos reprochado, comprarlos. Eso sí se lo reprocharé siempre. Me dolió mucho
que hicieran eso porque no responde a la voluntad de los que votaron incluso a
estos señores que metieron aquí por la puerta de atrás. Votamos en contra.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Digo el posicionamiento y en el turno de réplica sí puedo dar ahí la argumentación.
En la moción número 16 estaremos a favor del punto 1 y 5 y en el resto nos
abstendremos y en la moción 18 estaremos a favor del punto 4, 5, 7 y 9 y nos
abstendremos en el resto también.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Jo posicionaré el grup municipal socialista respecte de la número 16. Votarem
favorablement a la moció. Però si que m’agradaria fer algun petit comentari. Com
que el senyor García, Toni García, el tinc darrera, no sé si quan feia alguna
afirmació es posava vermell o reia perquè crec que no es pot fer, ni dir d’una altra
manera que el PSC, que el govern socialista estigui actuant de la mateixa manera
que l’anterior govern del PP. De fet, la pròpia manifestació de la senyora Esplugas,
jo crec que ho deixa ben palès. A l’actual govern, s’està duent a terme compromisos
concrets per tal de solucionar situacions con les que vostès detallen a la moció. I de
fet també incorporant la mirada europea que això convindrem, tampoc s’havia
explorat. Situant aquest debat en el sí de les institucions europees. Per tant,
insisteixo, crec que aquesta afirmació que vostè feia, no es pot dir, sinó ens posem
vermells o sinó somriem mentre la fem.
Señora Esplugas, no insista en esta insidia, ya sabemos que a ustedes y a usted,
en alguna ocasión, les gusta flirtear con estos asuntos. Además distingamos y
seamos rigurosos cuando hablamos de esto porque como bien se incide en la
moción, hablamos de la vida de persones. No tienen nada que ver las situaciones
de refugio, con las situaciones de la emigración económica. Seguramente si los
gobiernos europeos amigos probablemente del PP, pues se pusieran también las
pilas y remaran también en una solución integradora como no puede ser de otra

…/…

68

manera, pues seguramente estaríamos más cerca de evitar los dramas que
estamos viendo a diario. Gracias.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP )
Gràcies Senyora Alcaldessa. Començaré per la moció número 18. Declarar
L’Hospitalet municipi feminista i en suport a l’adhesió de vaga general.
Escoltant el posicionament del Sr. Christian Giménez, he de reconèixer que m’ha
obligat, d’entrada a una cosa, que és a rellegir la moció que hem presentat els
altres cinc grups. Perquè anava afirmant una sèrie de coses i jo deia, no crec que
és així. Jo ho dic pel coneixement de tothom, que segurament no tenen els papers
a la mà. En la moció que hem presentat els altres cinc grups, la paraula constitució
no surt ni una vegada. Ni una. Per tant allò que vostè ha anat dient de la permanent
referencia a la Constitució Espanyola, no surt ni una vegada, no poques, cap. I
després sentint la seva argumentació jo pensava que vostè votaria en contra de la
que presentava, perquè si els arguments que utilitzava per votar en contra de la que
hem presentat la resta de grups, jo els veig absolutament vàlids respecte de la que
vostès presenten.
Vostè deia, allà és un manifest, no avancem. Declarar L’Hospitalet municipi
feminista. Això és molt més que estar d’acord en un manifest. Aquest és el segon
acord que vostè planteja, donar suport a la vaga feminista com a grups, com
ajuntament, donem suport a la vaga. Donar suport a la vaga que és? Perquè
suposo que la vaga, l’enteneu com un dret individual de dones, d’homes, però
individualment, col·lectivament donem suport a la vaga, que és? Per tant, em
sembla que ha utilitzat una retòrica que servia per estar en contra de la que vostè
ha votat en contra, però de la que vostè ha presentat juntament amb el grup d’ERC.
Per tant, jo crec que hem presentat una primera moció amb la idea de fer un
manifest donant suport a la vaga del dia 8 de març on, l’ajuntament com cada any,
estem en evolució i algú explicava respecte, segurament que al manifest que es
presenta avui hagués semblat revolucionari fa 15 anys. Hem avançat, continuem
avançant i malauradament encara ens queda molt tros per avançar.
Respecte al conjunt de la moció que vostès presenten, jo crec que barrejant unes
quantes coses i això fa que nosaltres votem parcialment a la moció. Dir d’entrada
per facilitar la vida de la senyora Secretària, votarem a favor de la moció amb
l’excepció dels punts 3, 6, 8 i 9 que votarem en contra. I votem en contra perquè
estableixen qüestions o plantegen establir clàusules en mecanismes de
contractació pública, que vostès saben que no es pot fer. Plantejant que ens
personem com ajuntament en casos penals d’assetjament masclista a l’àmbit
laboral a l’ajuntament, en l’àmbit laboral d’una empresa en que hi hagi una denúncia
per assetjament, que l’ajuntament es presenti en la causa penal. Vull dir crec que
en aquells aspectes als que vostès fan referencia i ens afegim al decàleg de les
alcaldesses del Baix Llobregat i al Consell de dones del Consell Comarcal del Baix
amb els annexes que vostès ens han fet arribar però en allò que entenem que va
més enllà i que barreja algunes de les qüestions que entenem que no és motiu del
debat, en aquestes són les que votem en contra.
Respecte de la moció número 17, moció de suport a la resolució aprovada al
Parlament sobre la aturada del Pla Director Granvia–Llobregat, ho explicava la
senyora González quan ho presentava, és la segona vegada que portem una moció
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d’aquestes característiques perquè és la segona vegada que es fa una intervenció o
que es planteja en aquestes termes, una qüestió d’aquestes característiques en el
Parlament.
Jo mirin sense intentar no entrar en el debat, perquè crec que hem parlat molt i
segurament continuarem parlant. Quan vostès parlen d’aturar cautelarment la
tramitació de l’actual Pla Director, escoltin el Pla Director es va aprovar
definitivament i es va publicar en el DOG al març del 2017. No es que estem
d’acord o no estem d’acord. Es que no es pot aturar el Pla Director, està aprovat
definitivament i publicat. A partir d’aquí podem fer el que sigui, però aturar el Pla
Director no es pot. Però podem continuar insistint.
Després vostès plantegen, quan parlen de la resolució que es va aprovar en el
Parlament, parlen de diferents coses, una de les qüestions, coordinar els treballs de
formulació en el Pla Director i el pont de l’Àrea Metropolitana. És que vostè creu
que no està coordinat? Vostè creu que en la redacció del Pla Director no surt
aquest tros del territori, que hi ha un buit? I que no surt en el planejament aprovat
tal com està?
Incorporar un estudi sòcio-econòmic i ambiental. Que no han mirat el Pla Director?
Perquè hi ha un estudi sòcio-econòmic i ambiental.
Estudiar diverses alternatives d’ordenació física. La ordenació física no es fa en el
Pla Director, es fa en els punts posteriors. I això també vostès ho saben. Allà no hi
ha una ordenació física, hi ha una ordenació del territori. Per tant insisteixen en una
sèrie de coses. Abans la senyora Santón feia referencia a alguns elements. Que es
pot estar d’acord o no, però si escoltin tot això em sembla molt bé. Després diuen
algunes coses que són senzillament falses: “La zona agrícola desaparece”. Perquè
ens entenguem, això és mentida, això és mentida. Ho poden repetir totes les
vegades que vulguin però de tota la part que avui ocupa el que és el terreny plantat,
no es trepitja res. Res. Ara destrossem la zona agrícola, molt bé doncs la
destrossem. Vostès poden dir el que considerin convenient. El Pla Director està
aprovat, la nostra voluntat en el model de ciutat del que abans parlàvem, és que es
desenvolupi. S’estan acabant de redactar ja finalment els projectes tant de
soterrament de la Granvia com de distribució i urbanització del sector 1. A partir
d’aquí continuarem endavant amb els treballs tal com estaven previstos i amb la
voluntat d’anar avançant és on anirem plantejant tots els elements que han de ser,
no poden ser, han de ser motiu de participació, de concreció de tots aquells
elements. Vostès saben, s´ha fet un procés participatiu en l’any 2018. Han participat
més de 7.500 persones en aquell procés. Els hi pot semblar moltes, poques, ja els
hi dic, és el procés participatiu, sinó el primer, el segon amb més participació. Han
donat el seu parer, han plantejat les seves propostes i amb aquestes idees
continuarem tirant endavant. Votarem en contra.

SRA. ALCALDESSA
Fem un nou torn amb totes les mocions, no? Fem un torn de rèplica de tots el
grups, no? Dels que han proposat la moció entenc? Dels que hem proposat les
mocions que són tots? No, tots no estem en alguna moció perquè hi ha quatre
regidors en aquest Ple que no estan en cap moció.
Vinga 5 minuts per grup. Comencem ara pel grup CUP-PA. Un moment, primer jo
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demanaria a la senyora Secretària que ens digui exactament quan temps tenim.

SRA SECRETÀRIA
Si estem en el temps de resposta per part dels grups oponents, segons l’article 46
4b del Reglament de Ple són 5 minuts per al conjunt de les mocions.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

Son primero 10 minutos los proponentes, el resto de grupos otros 10. El turno de
respuesta de los proponentes 5 minutos y la segunda réplica 2 minutos.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo, por tanto, tenemos 5 minutos. Perquè ens entenguem entre els grups
que proposem les mocions. Han hagut 4 persones que han presentat les mocions.
Jo demanaria per tant que aproximadament en 1 minut i poc més pugueu fer una
resposta i després donarem ja pas a la resta. Començaríem per la senyora
Sariñena.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC-CP)
Jo més que res per aclarir algun tema que s´ha comentat avui. Jo penso que no és
el primer Ple que no hi ha voluntat de que els grups es sumin a una moció
d’aquestes característiques i a una declaració. Estem dient que l’any passat es van
sumar i no es van sumar. Penseu que ja l’any passat van haver-hi grups que no es
van sumar a la declaració. O sigui que ens trobem en la mateixa situació que l’any
passat.
Si que és veritat que s’han fet alguns comentaris que jo, evidentment també no estic
d’acord. Perquè justament, a la moció que portem es parla de que encara hi ha
molts reptes per portar a terme, i es parla de la bretxa salarial, es parla de la
violència masclista, es parla de tots els temes. És llegir-lo amb correcció o dir que
no es contempla aquests temes que justament la vaga feminista d’aquest any era,
els temes que contemplava.
Si que és veritat que nosaltres quan vam fer aquesta proposta, abans si que dèiem
de posar també en valor els 40 anys d’ajuntaments democràtics a la nostra ciutat. I
tot el que s’havia aconseguit. Per això, explicar tot el que s’ha fet, però tot el que
queda per fer, que és molt.
Mai podríem arribar a un acord de tots perquè, també ho ha comentat la companya
Julia, hi ha forces polítiques i també hi ha grups feministes que no és el mateix.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció de l’Open Arms, comentaré per al senyor Husillos. Nosaltres no ens
prenem a risa aquesta moció. No sé si la prenen vostès a risa quan veuen que es
moren gent al mar. I posar-nos vermells nosaltres, no ens posem vermells. Qui
hauria de posar-se vermell és el Partit dels Socialistes que fa un any es feia fotos
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amb aquesta organització i ara bloqueja aquests vaixells perquè puguin anar a
salvar vides. I referint-me també a la portaveu del PP, manifestava que hi havia un
finançament irregular d’aquesta ONG, si no he sentit malament, això és fals, fals.
Aquesta ONG es sustenta gràcies a l’aportació dels seus socis. L’únic finançament
irregular és el del seu partit amb més de 1.000 casos de corrupció i amb més de la
meitat del govern Aznar a la presó.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primero de todo, agradecer al señor Monrós la reflexión que ha hecho sobre el
cambio de voto en este proyecto. Que es un proyecto profundamente especulativo.
Que lo que va a provocar es grandes plusvalías para unos cuantos, no para la
mayoría de la ciudad y los vecinos y vecinas de esta ciudad, que justamente la
subestación eléctrica por arte de magia se queda dónde está. Que el cluster
biomédico exactamente no sabemos dónde está y que proyecto maravilloso nos
están enseñando pero que es una cortina de humo. Como otro que el impacto
sobre el espacio natural es absolutamente brutal, en los acuíferos y en toda la zona
natural. Que será un proyecto que arrasará con el 8% del territorio de la ciudad, que
no hay consenso vecinal, político, que la ciudad no ha decidido que ese 8% tenga
que ser así y por supuesto nos oponemos profundamente a ello. Está en los
tribunales, ya veremos si se hace Sr. Belver, porque hay dos recursos presentados,
muy bien fundamentados y es posible que nos encontremos que este proyecto no
se lleva a cabo. Haremos todo lo posible porque así sea.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres com a proposants de la mateixa 17, també voldríem utilitzar el minut i mig
per parlar d’aquesta. Aquest projecte ens agradaria remarcar que aquest projecte
no consta ni popular ni polític, cada cop més gent i entitats s’estan oposant al PDU
Granvia-Llobregat. Recordem, que fins i tot la Federació d’Associacions de veïns i
veïnes de L’Hospitalet, també s’ha sumat a aquesta oposició a l’esmentat projecte
urbanístic. Un planejament urbanístic en el s’han quedat sols el PSC i CiU, tot i el
que ens ha expressat avui el portaveu del grup municipal, la sociovergència,
aquesta sociovergència de tota la vida.
Prova d’aquesta manca de sensibilitat i compromís polític, és la promesa pública del
Conseller Damià Calvet de rebre a l’Assemblea No Més Blocs per parlar del tema.
S’hi va comprometre en el context de les passades Festes de Bellvitge, al setembre
de 2018, i a data d’avui encara esperen la cita amb el Conseller. Això sí, amb
l‘intent per part del propi Conseller, d’evitar la reunió política compromesa, fent una
nova proposta de reunió amb tècnics del Departament, quan aquesta no havia estat
mai la demanda ni el compromís adquirit pel propi Conseller.
Aquest PDU tindrà conseqüències irreversibles, tan sociodemogràfiques i
econòmiques, com de destrucció de l’entorn natural, el patrimoni agrícola, la fauna,
especialment les aus, ho diu el propi estudi mediambiental del propi planejament,
que seran irreversibles les conseqüències per la zona agrícola i per a la
connectivitat ecològica amb el riu Llobregat. Per aquest motiu, el nostre clam és el
de tanta i tanta gent, és urgent aturar-lo ja, tal i com s’ha aprovat dues vegades al
Parlament.
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SRA. ALCALDESSA
Ara si donaríem un torn per qui vulgui intervenir. Doncs senyor Giménez ara son 2
minuts.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Algunes reflexions sobre la moció 15 i el nostre posicionament. El feminisme no és
neutral. Hi ha una ideologia, existeix aquesta ideologia i ser feminista és fer política,
hem de tenir clar això per entrar en el debat. Parlar de propostes vinculades als
drets de les dones, parlar des de la neutralitat per nosaltres no té cap sentit i per
això no s’arriba moltes vegades a consensos. És difícil arribar a consensos i moltes
vegades no s’arriba. Aquest any no hi ha hagut cap negociació política, no ha existit
la negociació política. El PSC va enviar un text fa unes setmanes. No s´ha acceptat
cap esmena a aquest text, cap, ni les que va enviar ERC, ni les que hem enviat
nosaltres, cap.
El text té frases concretes, llegiré una, només una que diu, “la primera lliçó, és que
podem mesurar el grau de benestar i de qualitat democràtica d’una societat en
funció de com tracta a les seves dones”, o sigui valorar una societat en funció de
com tracta a les seves dones, com si fossin gossos. O sigui de com tracta una
societat a les seves dones, de veritat és així com volem expressar? La frase tal qual
està redactada és, torno a repetir, “la primera lliçó, és que podem mesurar el grau
de benestar i de qualitat democràtica d’una societat en funció de com tracta a les
seves dones”. Aquest és el literal de la frase, lo dels gossos ho he posat jo
comparant. A mi, lo primer que em va venir quan vaig llegir això era que, si
canviéssim dones per mascotes serviria per exemple. El redactat d’aquest punt per
exemple ens ha fet impossible acceptar això com un text unitari.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Tant en quan a la moció del PDU diu que el portaveu de Ciutadans deia benvingut
al club, m’agradaria també vostè que fos benvingut al club de votar tot
democràticament. Com per exemple un referèndum legal i pactat.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

Un moment no em contesti, ja tindrà el seu torn, ja sabem que vostè no vol ser
educat en aquestes coses, però cap problema, vull dir, no tinc perquè tolerar les
seves intervencions i que no m’escolti. Benvingut al club de tot allò que sigui
democràtic, legal i pactat. Aquí estem proposant coses d’aquesta manera, vostè
evidentment la democràcia només la entén per allò que vostè vol i en la
democràcia, quan es vota una cosa es pot guanyar i es pot perdre, si és que
efectivament es pot votar. Vull dir, jo ho tinc molt assumit, i a vegades no és
guanyar ni perdre, és poder participar, poder participar jo com a polític i poder
participar els ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet a l’hora de votar.
En el tema de l’Open Arms, vull dir, a mi m’agrada i em fa pensar certes coses. Una
ciutat amb tanta immigració com ha tingut L’Hospitalet al llarg dels segles podríem
dir. Doncs hi ha gent que s’oblida de certes coses. Hi ha vegades que les onades
han sigut millors, han patit menys que les que puguin venir ara, no sé com explicar-
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ho. Totes han patit les seves circumstàncies i ens hauríem de posar a la pell de les
persones que les han patit. Però hi ha vegades que la gent s’oblida del que ha
passat, del que està passant i del que pot passar. Per això em sorprenc de certes
posicions de vot, com poden sorprendre les meves, no?
En quant al PDU torno a repetir el mateix, senyora Ana González, no he votat
pensant que estic votant a favor del que diem, perquè en aquest ajuntament, aquí
s’acusa de sociovergència i jo puc recordar, que aquí durant molts anys s’ha fet una
coalició entre el Partit Socialista i EUiA.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies. Senyor Toni García, jo el que he dit, és que fora bo que l’associació
aclarís, simplement. Jo celebro que no hi hagi cap mena de dubte. Però per això, jo
ho celebro i crec que és bo que qualsevol organització doncs aclareixi. Simplement
aclarir dubtes per no aombrar la tasca que estan fent, que ja l’he posat en valor,
quan he defensat la moció.
Respecte el senyor Husillos, pues decirle que evidentemente que el PP y el PSC
tienen políticas sobre tema de inmigración completamente diferentes. No cabe la
menor duda. Escuchando en estos últimos días el famoso manual de resistencia del
señor Sánchez. Hay un pasaje que dice, cuando España acogió al Acuarius, más
de 600 inmigrantes, ese día durmió muy cómodo en el colchón nuevo, porque había
contribuido de una forma muy evidente a salvar las vidas de esas personas. Con
ese criterio ¿porque ahora bloquean el barco que está en Barcelona? No se
entiende. Así que afortunadamente tenemos políticas migratorias diferentes.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Si bàsicament, dir-li a la senyora Esplugas que es miri la pàgina web d’Open Arms
que estan els comptes clars. Si mirem la del PP no ho veurem clars els comptes
que vostès tenen.
En base a la moció de 8 de març, bàsicament aquest grup va presentar dues
esmenes assumibles i som conscients que el PSC estava d’acord amb aquestes
esmenes, Canviem estava d’acord amb aquestes esmenes, també el PDCAT, i tant
Ciutadans com el PP amb un correu electrònic que van enviar, van dir clarament
que no volien saber res d’aquestes esmenes. Jo els torno a manifestar tant al PP
com a Ciutadans, si vostès estan a favor de la vaga feminista del 8 de març? Que
era una de les esmenes que hi havia. Ho diem a veure si estan a favor d’aquesta
vaga, sí o no. Ho faran com ha fet Ciutadans moltes vegades que és, anar en
contra d’aquesta vaga, però quan aquesta vaga mobilitza molts ciutadans a correcuita surten demanant el suport per intentar fer-se la foto.
I sobre el tema del PDU, nosaltres agraïm al senyor Jordi Monròs, al portaveu de
CiU aquest canvi de posicionament, ha defensat el PDU però ha votat a favor de la
moció. Creiem que això és positiu. Creiem que ara vostè ens pot ajudar a que el
Conseller de Territori compleixi la resolució del Parlament de Catalunya perquè les
resolucions del Parlament de Catalunya són la voluntat majoritària del poble català,
i per tant el Conseller de Territori ha de complir aquesta moció que es va aprovar al
Parlament de Catalunya i també els hi anunciem que nosaltres voldrem anar a
parlar amb el Conseller, amb els diputats d’ERC, també amb les diferents forces
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d’aquest ajuntament, amb l’objectiu de que aquest Conseller doni efectivitat al
mandat que ha aprovat el Parlament del nostre país.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Yo quería contestarle al Señor Monrós que el posicionamiento de nuestro grupo
municipal en cuanto del PDU de la Granvia, Cal Traval, siempre ha sido el mismo.
Hubiéramos estado o no en el gobierno de esta ciudad. Y eso es algo que se puede
constatar y hemos sido muy beligerantes con este tema desde el primer momento,
porque somos muy conscientes de lo que significa para esta ciudad esa porción del
territorio y evidentemente nosotros consideramos que los espacios naturales se
tienen que respetar y son fundamentales para nuestros vecinos y vecinas. Y que
han de ser ellos en todo caso, los que decidan que se hace con ese espacio
natural.
Se decía que no se hablaba de que la zona agrícola se perdiera, a ver ustedes
están diciendo continuamente que van a hacer ahí un gran parque. El parque más
grande de la zona de no se sabe muy bien dónde. Pero si se hace un gran parque
evidentemente la zona agrícola queda absolutamente arrasada. Se supone vaya.
Un parque y una zona agrícola no casan demasiado, por lo tanto nosotros
defenderemos que esa zona agrícola ha de pertenecer al parque agrario del Baix
Llobregat y ese es su destino.
Además ustedes ya lo habían anunciado en su momento, el anterior alcalde, el Sr.
Celestino Corbacho, ya lo anunció en su momento, ahora se desdicen, en fin,
ustedes me parece que son los que están cambiando bastante de posicionamiento
en este aspecto. Volvemos a decir, esto está recurrido, está en los tribunales y ya
veremos qué pasa y qué tienen que hacer ustedes con todo este planeamiento si
los tribunales deciden que eso se tira para atrás.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Voy a explicar un poco el posicionamiento que tenemos primero en cuanto a la
moción 18. Desde Ciutadans tenemos un respeto absoluto, como no podría ser de
otra manera, por el derecho de huelga evidentemente y también compartimos la
reivindicación feminista de la igualdad real de las mujeres. Sin embargo, lo que no
nos parece adecuado es que desde la administración se promueva, el poder político
que sea el que promueve una huelga porque habitualmente el derecho a huelga
como antes ha dicho el compañero, es un derecho individualísimo, derecho de las
mujeres en este caso, de las trabajadoras que habitualmente se suele hacer contra
la patronal o contra el poder político. Es un derecho que para muchas mujeres les
cuesta mucho dinero. El renunciar a venir a trabajar ese día les hace daño en el
bolsillo y en algunos casos realmente les puede complicar la retribución mensual.
Mientras que algunos de los políticos que instigan a hacer estas huelgas desde el
poder político, se apuntan a la huelga y nos consta que no han renunciado al salario
de ese día de huelga que tanto promueven.
La obligación del poder político es llevar a cabo las políticas para garantizar la
igualdad de las mujeres. Y desde Ciutadans pensamos y trabajamos día a día para
avanzar hacia la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero pensamos que el
mejor instrumento, es a través de las instituciones. Es el mejor instrumento que
tenemos. Lo que nos sorprende también es que los grupos que presentan esta

…/…

75

moción forman parte o dan apoyo al govern de la Generalitat, que puede hacer
mucho más para garantizar la igualdad de las mujeres, por ejemplo, revertiendo los
recortes que desde el año 2008, se ha recortado un 30%, el presupuesto de
igualdad.
También, la semana pasada tenemos una triste noticia, que la asociación que
atiende a mujeres violadas, está al borde del cierre por falta de apoyo institucional,
quizás necesitamos más apoyo en esto y no tanto en promover la huelga.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies senyora Alcaldessa. Intentaré fer-ho en pla twit, tres o quatre coses.
Senyor Giménez si quan vostè va llegir aquella frase, de veritat va pensar que
estàvem comparant les dones amb gossos, el problema és un altre. De totes
maneres dir-li que vostè no va fer cap esmena en aquest text per dir això. Per dir
això, per canviar. Després, respecte de la moció del PDU... estic jo amb l’ús de la
paraula.

El Sr. Giménez Márquez intervé sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
A veure senyor Giménez, si us plau, li demano el respecte que es mereix qualsevol
regidor d’aquest ajuntament, el mateix que vostè també té. Si us plau calli i quan
tingui el seu torn jo li donaré.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
Respecte de la moció del PDU, dos o tres coses. Una, jo sé que s’enfaden molt
quan els hi dic, aquest PDU, no aquest exactament, ara ha quedat reduït a la zona
de destí de sol destinat a construcció. Era el que teníem acordat amb ICV, ERC, qui
ha canviat de posició han estat, vostès, no nosaltres.
Segona qüestió, si el senyor Calvet és conseller també ho és amb el recolzament i
gràcies al recolzament dels senyors de la CUP, per tant ho tenien ben senzill.
Perquè aquest govern ho és, perquè la CUP també els va votar favorablement
perquè també va permetre que aquest govern tirés endavant.
I finalment...

El Sr. Giménez Márquez intervé sense micròfon.

SRA. ALCALDESSA
Senyor Giménez, si us plau, guardi una mica les formes, sigui una mica educat. Si
us plau. En el moment vostè, ara no li toca parlar. Pot escoltar, pot prendre nota i
quan li toqui el seu torn pot dir el que vulgui, si us plau escolti.
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SR.BELVER VALLES (PSC-CP)
I ja per acabar i em sap molt de greu, però senyor Monrós la retòrica i totes les
voltes que ha donat, jo no ho he entès. Sincerament, jo puc entendre, hi ha grups
que han votat a favor o en contra... excusatio non petita accusatio manifesta.

SRA. ALCALDESSA
Hem finalitzat el torn d’aquestes mocions, si jo no estic equivocada i la senyora
Secretària em corregirà, ha quedat aprovada la número 15 i la número 16, ha
quedat rebutjada la número 17 i ha quedat aprovada parcialment la número 18,
quedaria aprovada en la seva totalitat a excepció dels apartats 3, 6, 8 i 9. És
correcte? Doncs quedaria així.
Per tant ara ja passem a les mocions presentades per els grups polítics a nivell més
individual.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions número 15 i 16, aprovada parcialment la número 18 i rebutjada la
número 17 amb el resultat de la votació que es recull a continuació en cadascuna
d’elles.
PSC-CP amb l’adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP i CIU
MOCIÓ 15.- PER DONAR SUPORT AL MANIFEST DEL DIA 8 DE MARÇ DE
2019. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
Es dóna compte de la moció, presentada de forma conjunta pels grups polítics
municipals de PSC-CP amb l’adhesió de CIUTADANS, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP i
CIU que sotmesa a votació, ha estat aprovada amb 24 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; i dels
REGIDORS i LA REGIDORA NO ADSCRITS/A, Srs/a. Rafael Jiménez Ariza,
Cristina Santón Ramiro, Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
amb 1 vot en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni
Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que el proper 8 de març es commemora el Dia internacional de la dona.
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Atès el compromís d'aquest consistori i d'aquesta ciutat envers la vaga feminista i
la visibilització de les reivindicacions i les lluites de les dones.
El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista, amb l’adhesió dels grups
polítics municipals de Ciutadans, ICV-EUiA-PIRATES-E, PP i CiU, acorda:
PRIMER.- Aprovar el “Manifest 8 de març. Dia internacional de la dona” per a que
sigui llegit en els diversos actes reivindicatius que es produeixin a la ciutat:
MANIFEST 8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA.
2019
A la primavera de 1979 es van constituir, a casa nostra, els primers ajuntaments
democràtics. En unes poques setmanes es commemora el 40 aniversari.
Per a les generacions joves pot ser una data amb un significat relatiu, van néixer en
democràcia i el règim anterior, la dictadura franquista, pertany als llibres o a la
memòria de les seves famílies, no a la seva vivència directa.
Però les generacions més grans, les dones especialment, porten gravat en el seu
cos i en la seva memòria el que significava per a una dona viure en aquella
dictadura.
En un gest quasi de complicitat de la història i gairebé al mateix temps que moria el
dictador, el 1975 les Nacions Unides van institucionalitzar el 8 de març com a Dia
internacional de la Dona.
És molt difícil entendre la Transició espanyola sense conèixer la militància política
de les dones, que es van passar anys teixint un ordit de reformes legals per
aconseguir que els tornessin els drets que els va atorgar la II República i que la
dictadura franquista els va arrabassar durant més de 40 anys.
Sortir de l'àmbit domèstic i ser consideres subjectes de drets costar dècades de
lluites feministes. Oblidar-ho o ignorar-ho és tan perillós per a les dones com per al
propi sistema democràtic.
Any rere any podem repassar les estadístiques i comprovar el lluny que encara
estem de superar les discriminacions d'un sistema patriarcal històric i hegemònic,
podem posar l'accent en tot allò que falta, sens dubte les dades ens situen en la
realitat, però aquest any en aquesta ciutat i en aquest manifest anem a intercalar
aquestes dades amb les altres, és a dir, amb tot el que 40 anys de democràcia i de
polítiques d'igualtat han aconseguit. Ho farem de manera conscient i deliberada per
donar-li el valor que realment té.
Si "cada generació escriu la seva història" les nostres generacions més joves han
deixat per a la història un fet sense precedents a l'aconseguir que el 8 de març de
2018 més de 170 països subscrivissin la vaga feminista, una aturada global tant de
l'àmbit productiu, com del reproductiu, estudiantil i de consum... i que va tenir a
cada país una reivindicació pròpia: treball assalariat, bretxa salarial, treball de
cures, femicidis, tracta de dones i nenes amb fins d'explotació sexual, assetjament
sexual, inseguretat, avortament, violència de gènere, etc. etc.
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Aquest any torna encara amb més força la vaga feminista i la visibilització de les
reivindicacions i les lluites de les dones i la nostra ciutat forma part d'aquesta onada
de mobilització mundial.
Encara és cert que el 80% dels treballs de cura els fan les dones. Fa anys que
diferents estudis van posar de manifest que si l'Estat hagués de fer-se càrrec de les
tasques de cura i salut realitzades per les dones (de manera gratuïta) el pressupost
del Ministeri de Sanitat hauria de triplicar-se.
Una part important dels drets socials van associats a la participació en el mercat
laboral: pensions, prestacions per atur, per això és sagnant que es mantingui la
bretxa salarial que segueix estant en una mitjana del 24% i que es dispara al 40%
quan arriba a les pensions, donant-li a la pobresa rostre de dona.
Aquí estan encara els sostres de vidre, la precarietat en la contractació i les dades
de l'atur, aquí segueix encara la major vulnerabilitat de les dones migrades i les
treballadores domèstiques a tota mena d'abusos.
Aquestes realitats les tenim aquí i ara, però també tenim generacions joves a tot el
món i a la nostra ciutat que estan "escrivint la seva història", dones formades i
informades, activistes i líders en els seus àmbits, que davant d'una involució ultra
conservadora surten a carrer a cridar prou i fan seu l'eslògan nascut de la
Conferència mundial de la dona de Bejing de 1995: "Si les dones s’aturen, s’atura el
món".
Dones que han aconseguit donar-li la volta a la vergonya i l'estigma de la violència
sexual redirigint el focus de culpabilitat al veritable subjecte responsable que és
l'agressor, o els agressors.
Dones cuidadores, científiques, polítiques, empresàries, periodistes, esportistes,
militars, artistes, policies, agricultores... treballadores a la fi que lideren les seves
vides i fan veure als seus amics, nuvis o companys, que això no va de dones contra
homes, va de dones i homes contra el masclisme, un sistema depredador que
també els oprimeix.
A Espanya, l'educació era catòlica i va estar segregada per sexes fins a 1970. Els
anticonceptius van estar prohibits fins a 1978, l'avortament no es va despenalitzar
parcialment fins a 1985, la dones necessitaven l'anomenada llicència marital fins a
1981, els fills/es nascuts fora del matrimoni van ser considerats il·legítims/es fins a
1978, la pàtria potestat va ser exclusivament masculina fins a 1982.
En les dècades 1960, 1970 i inicis de 1980 estava generalitzada la pràctica de la
Dot una mena de premi o compensació econòmica perquè les dones abandonessin
el seu lloc laboral en casar-se i es dediquessin per complet al treball domèstic i de
cura.
El 1976 seguien empresonades 350 dones pels anomenats "delictes específics"
que eren: l'adulteri, l'avortament i la prostitució. En aquells anys la violació era
considerada un delicte contra l'honestedat, contra l'honor.
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Aquesta són les nostres referències històriques, aquelles a les que no volem tornar.
Han estat els moviments feministes arreu del món i en el nostre país els que han
empès i sostingut el progrés de les dones i de la democràcia.
Perquè és impossible desenvolupar la consciència feminista sense desenvolupar al
mateix temps la consciència cap als drets humans i la sensibilitat contra qualsevol
forma de discriminació que els vulneri, sigui racista, sigui contra les persones LGTBI
o sigui de qualsevol altra índole.
Seguim tenint reptes i podem enumerar-los: eradicar la violència masclista,
aconseguir la paritat en les institucions, repartir de manera equitativa totes les
feines, superar els estereotips sexistes, educar nois i noies en el respecte i la
igualtat, eradicar la pobresa, el racisme i qualsevol forma d'explotació humana,
considerar que cada persona per només el fet de ser-ho és portadora de drets i
deixar d'explotar el planeta com si no tingués fi.
Com a moviment polític i de justícia social, com a ètica de vida el feminisme és un
aliat fonamental per encarar aquests reptes.
Com a moviment amb més de tres segles d'història ens dóna algunes lliçons que no
hauríem d'oblidar.
La primera lliçó és que podem mesurar el grau de benestar i de qualitat democràtica
d'una societat en funció de com tracta a les seves dones, com més garantits tenen
les dones els seus drets, millor és aquesta societat en tots els sentits.
La segona és que mai hauríem baixar la guàrdia perquè els drets democràtics són
reversibles, es poden perdre - hi ha massa exemples que ho demostren- un cop
aconseguits s'han d'exercir diàriament.
Aquest és un dels motius pels quals cada 8 de març tornem i tornarem aquí a
aquesta Acollidora, per activar les nostres consciències, reconeixent els reptes que
ens queden però en la plena confiança que les noves generacions superaran
alguns en escriure la seva pròpia història.”
SEGON.- TRASLLADAR l’acord anterior a les entitats feministes i grups de dones
de la ciutat i a les entitats del Consell de Ciutat.
ICV-EUiA-PIRATES-E, i ERC amb l’adhesió de CIU i CUP-PA
MOCIÓ 16.- PER RATIFICAR EL SUPORT DE L'AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET A LA FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS I DEMANAR EL
DESBLOQUEIG IMMEDIAT DEL VAIXELL RETINGUT AL PORT DE
BARCELONA.
-

La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:

a)
Acords PRIMER i CINQUÈ: han estat amb 24 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
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M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i
de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i
Rafael Jiménez Ariza i amb 3 vots d’abstenció de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González i dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs. Francisco Javier
Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la
votació.
b)
Acord SEGON, TERCER, QUART, SISÈ, SETÉ I VUITÉ: han estat aprovats
amb 20 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David
Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i de la REGIDORA i REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr.
Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza i amb 7 vots d’abstenció dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i dels REGIDORS NO
ADSCRITS Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Open Arms és una organització no governamental i sense ànim de lucre. La seva
principal missió és la de rescatar del mar a aquelles persones que intenten arribar a
Europa fugint de conflictes bèl·lics, persecució o pobresa. Neix d’una empresa de
socorrisme i salvament marítim amb dilatada experiència en les costes espanyoles.
Es dediquen a la vigilància i salvament de les embarcacions de persones que
necessiten auxili en el Mar Egeu i Mediterrani Central, així com a la denúncia de
totes les injustícies que estan passant i que ningú explica.
El Ple Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet celebrat en abril de 2018 va aprovar
la següent moció dels grups de CUP-PA, ICV-EUiA-Pirates i ERC en suport a la
Fundació Proactiva Open Arms
MOCIÓ EN SUPORT A LA FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS
La Fundació Proactiva Open Arms va néixer amb l’objectiu d’evitar la
mort de les persones exiliades que intenten arribar al continent
europeu que fugen de l’Àfrica, ja sigui per qüestions econòmiques,
polítiques o bèl·liques, davant de la política de tancament de
fronteres promoguda per la Unió Europea.
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Cal recordar que aquesta política comunitària, amb l’aliança
imprescindible de Turquia, membre de l’OTAN, va causar
aproximadament 5.000 morts només l’any 2016, segons xifres de la
pròpia Organització de les Nacions Unides.
En contraposició a aquesta política criminal, que a dia d’avui no sols
perdura sinó que s’incrementa, la societat civil catalana va
protagonitzar la manifestació més massiva a nivell continental per tal
d’exigir a les institucions responsables aturar aquest genocidi.
Com a resposta, la Generalitat de Catalunya ha intentat engegar
diferents iniciatives per tal de revertir aquestes polítiques que, un cop
més, han topat amb l’oposició de l’Estat espanyol, que és qui en té
les competències actualment.
Tanmateix, diumenge 18 de març, la República Italiana va decidir
immobilitzar un vaixell d’aquesta Fundació i investigar judicialment
membres d’aquesta organització no governamental per uns suposats
delictes de foment de la immigració irregular i associació criminal.
Aquesta decisió implica que mentre les membres d’aquesta
organització no puguin continuar la seva tasca, la llista de morts a la
Mediterrània es farà cada dia més llarga.
Per tots aquests motius el Ple, a proposta del grup polític municipal
CUP-Poble Actiu, amb les adhesions d’ICV-EUiA-Pirates-E i ERC,
acorda:
PRIMER.- Expressar el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat amb la Fundació Proactiva Open Arms i l’activitat que
desenvolupa i col·laborar econòmicament mitjançant la via més
adient amb la major celeritat possible.
SEGON.- Exigir al Primer Ministre i al President de la República
Italiana que prengui les mesures oportunes per resoldre aquest
conflicte i faciliti a la Fundació Proactiva Open Arms, així com a
qualsevol altra ONG que realitzi la mateixa funció, el
desenvolupament de les seves activitats.
TERCER.- Instar al jutjat que instrueix el cas d’investigació de la
Fundació Proactiva Open Arms a arxivar el més ràpid possible
aquesta causa, i permetre que aquesta Fundació pugui desenvolupar
la seva activitat, així com que tingui en compte els suport d’aquesta
institució a aquesta Fundació.
QUART.- Exigir als òrgans corresponents de la Unió Europea que
afrontin el conflicte de l’exili de milers de persones de l’Àfrica i l’Àsia
al nostre continent, tot promovent unes polítiques d’acolliment que
garanteixin la subsistència i els drets més bàsics a les persones que
fugen de la misèria i de la guerra.
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CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a la Fundació Proactiva Open
Arms, al Primer Ministre de la República Italiana, al President de la
República Italiana, al jutjat que instrueix aquesta causa, als òrgans
de govern de la Unió Europea i al Parlament de Catalunya.
Una setmana després de convertir-se en president d’Espanya, Pedro Sánchez es
presentava al món oferint-se a acollir l’Aquarius, amb 629 migrants, a bord, a qui
Malta i Itàlia havien tancat els ports. Aquest mateix govern ara ha denegat a l’Open
Arms el permís per tornar a salvar vides al Mediterrani central, a 25 milles de la
costa de Líbia. El capità marítim de Barcelona, que depèn del ministeri de Foment,
va decidir denegar el despatx que havia demanat l’organització, quan ja ho tenia tot
a punt per començar una nova missió, al·legant que incompleix diversos preceptes
de la normativa marítima.
El Ministeri de Foment afirma que ha denegat la sortida fins que no es garanteixi
que existeix un acord pel desembarcament dels auxiliats amb les autoritats
responsables de la zona SAR. Una cosa que és improbable que succeeixi avui,
doncs ni Itàlia, ni Líbia ni Malta faciliten aquests acords. Per tant, s’està exigint a
Open Arms una cosa que saben que no pot garantir que succeeixi.
En les darreres hores, associacions de Jutges com Jutges per la Democràcia, de
Fiscals com la Unión Progressista de Fiscals, d’advocats com la Subcomissió
d’Estrangeria del Consell General de l’Advocacia Espanyola, i diferents experts en
Dret Marítim han denunciat que el bloqueig a Open Arms és infundat perquè
s’exigeixen a l’ONG requisits impossibles de complir. L’incompliment dels Estats de
la UE de les seves obligacions en l’auxili no es pot atribuir a qui precisament presta
aquest auxili. I menys, quan qui ho fa és la ciutadania organitzada suplint les
obligacions en drets humans dels Estats.
L’ONG ha presentat al·legacions, però el govern té un termini de tres mesos per
respondre: mentre el cas no es resolgui, no podran tornar a la zona de rescat
davant les costes de Líbia i només podran operar en aigües espanyoles.
Ara mateix només hi ha dues embarcacions humanitàries a la zona, de les ONG
alemanyes Sea-Eye i Sea-Watch, que s’han passat setmanes en alta mar esperant
una solució per desembarcar els nàufrags que van rescatar després de Nadal.
El Mediterrani s’ha convertit avui en la frontera més perillosa del món, amb més de
17.000 persones mortes en els últims 5 anys. Al llarg de l’any 2018 s’hi han
comptabilitzat més de 2.000 persones ofegades. No obstant, l’absència en els
darrers mesos d’ONG a les costes líbies fa sospitar que la xifra real de morts podria
ser molt més elevada.
No se’ns escapa que aquests fets es produeixen enmig d’una onada de
criminalització cap a aquells que gosen actuar i denunciar les violacions de Drets
Humans a les fronteres de la Unió Europea. En són exemple, les acusacions contra
els bombers de Proemaid a Grecia que finalment van ser absolts, la causa judicial
encara oberta contra l’activista pels Drets Humans a la frontera sud Helena Maleno
o el segrest del vaixell d’Open Arms a l’Itàlia de Salvini ordenat per la Fiscalia de
Catània.
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En aquesta ocasió, la criminalització i bloqueig a les tasques dels defensors de
drets humans ja no es produeix lluny de les nostres fronteres, sinó que succeeix
dins l’Estat Espanyol. Al port de la ciutat de Barcelona.
Des de l’inici de les seves activitats de rescat Open Arms ha donat assistència a
més de 59.000 persones a la deriva que fugien de la guerra, la persecució o la
pobresa. Sense el recolzament i la protecció ofertes per Open Arms, moltes
d’aquestes persones (la majoria no sap nedar ni ha vist mai el mar), s’haurien
ofegat.
La situació actual es resumeix perfectament en les declaracions del director d’Open
Arms, Óscar Camps, “Cuando hay vidas en peligro, no hay ni fronteras ni papeles.
Hay que actuar”.
Atès que Cal fer referència a l’article 98 de la Convenció de las Nacions Unides
sobre el Dret del Mar respecte als deures de prestar auxili que diu:
1.- Tot Estat exigirà al capità d'un buc que enarbori el seu pavelló que, sempre que
pugui fer-ho sense greu perill per al buc, la seva tripulació o els seus passatgers:
a) Presti auxili a tota persona que es trobi en perill de desaparèixer en el
mar.
b) Es dirigeixi a tota la velocitat possible a prestar auxili a les persones que
estiguin en perill, quan sàpiga que necessiten socors i sempre que tingui
una possibilitat raonable de fer-ho.
c) Cas d'abordatge, presti auxili a l'altre buc, a la seva tripulació i als seus
passatgers i, quan sigui possible, comuniqui a l'altre buc el nom del seu,
el seu port de registre i el port més pròxim en què farà escala.
2.- Tot Estat riberenc fomentarà la creació, el funcionament i el manteniment d'un
servei de cerca i salvament adequat i eficaç per a garantir la seguretat marítima i
aèria i, quan les circumstàncies ho exigeixin, cooperarà per a això amb els Estats
veïns mitjançant acords mutus regionals.
Tanmateix, el passat 5 de febrer el Consell Executiu del Govern de la Generalitat va
aprovar, a proposta del conseller d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència Alfred Bosch, declarar Catalunya com a port segur, oferint els ports
gestionats per l'empresa pública Ports de la Generalitat per a l'arribada de vaixells
que realitzen tasques de salvament a la Mediterrània. L'acord inclou també la
creació d'un Grup de Treball que ha de vetllar per l'acolliment d'aquests vaixells,
coordinar l'assistència i gestionar també les actuacions per assegurar l'acolliment.
Atès que la ciutat de L’Hospitalet de Llobregat ha manifestat en nombroses
ocasions la seva voluntat d’acollida i solidaritat envers les persones refugiades.
Atès que al Ple del 24 de Novembre de 2015 es va aprovar per unanimitat la Moció
per ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís per la catàstrofe
humanitària que viuen després de les pluges torrencials d’octubre de 2015.
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Atès que al Ple del 26 d’abril de 2016 es va aprovar per unanimitat la Moció de
suport als refugiats i en contra de l’acord entre la unió europea i l’estat de Turquia.
Atès que al Ple del 20 de desembre de 2016 es va aprovar una Moció per instar al
govern de l’estat espanyol a complir amb els seus compromisos de reubicar i
reassentar les persones refugiades.
Atès que al Ple del 2 de gener de 2017 es va aprovar la Moció per l’adhesió al
manifest “Casa nostra, casa vostra”, impulsat per L’Associació pel refugi Casa
Nostra Casa Vostra, entitat sense ànim de lucre que té com a missió principal
desenvolupar la campanya “Casa nostra, casa vostra”, que té com a objectiu fer
una crida a les institucions catalanes a actuar definitivament davant la situació de
l’anomenada “crisi migratòria” que viu el Mediterrani perquè Catalunya sigui terra
d’acollida.
Atès que a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat des de l’Espai de Ciutadania
s’organitzen, el darrer dilluns de cada mes, concentracions davant l’Acollidora des
del mes de març de 2016 i que cal ressaltar, que la propera serà la 35 concentració
de veïns i veïnes que manifesten la voluntat solidària de que la nostra ciutat sigui
ciutat refugi per aquelles persones que arriben fugint de la guerra, d’emergències
humanitàries, de la persecució per motius polítics i/o d’orientació sexual.
Per tant, i donat que el que s'està fent a la pràctica és impedir el rescat de vides
humanes que fugen de la guerra i la violència.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal ICV-EUIAPIRATES-E i d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb l’adhesió dels grups
polítics municipals de CIU i CUP-PA, acorda:
PRIMER.- Mostrar tot el suport i tota la solidaritat a l’ONG Proactiva Open Arms per
la magnífica tasca que fa salvant vides de persones que cerquen refugi i protecció
internacional.
SEGON.- Ratificar la moció aprovada per aquest Ple el passat 24 d'abril de 2018,
en suport a la Fundació Proactiva Open Arms.
TERCER.- Instar al Ministeri de Foment al desbloqueig immediat del vaixell d’Open
Arms retingut al Port de Barcelona perquè pugui seguir realitzant la seva tasca
d’observació i denúncia de vulneracions de drets humans i salvament de vides
humanes tal i com l’ha vingut desenvolupant fins ara.
QUART.- Instar al Govern de l’Estat a denunciar al Tribunal Internacional del Mar
(Hamburg) els incompliments del Dret Marítim per part dels Estats de la Zona SAR:
Líbia, Itàlia i Malta.
CINQUÈ.- Instar al Govern de l’Estat a oferir vies legals i segures a les persones
refugiades complint amb els compromisos de l’Estat Espanyol a la UE de
reassentament i reubicació, així com oferint la possibilitat de demanar asil a
consolats i ambaixades.
SISÈ.- Manifestar el suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet a la iniciativa de la
Generalitat de declarar Catalunya com a port segur per a vaixells que realitzen
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tasques de salvament a la Mediterrània, així com oferir els recursos necessaris per
a l'acolliment, en funció de les necessitats que determini el Grup de Treball.
SETÈ.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de L’Hospitalet amb les persones
refugiades per que la nostra ciutat sigui realment ciutat refugi per aquelles persones
que arriben fugint de la guerra, d’emergències humanitàries, de la persecució per
motius polítics, d’orientació sexual i/o econòmics.
VUITÈ.- Traslladar aquests acords a la Fundació Proactiva Open Arms, al Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament, a la Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), a l'Associació Catalana de Municipis (ACM), als grups
parlamentaris del Congreso de los Diputados i del Senado, a la Presidència del
Govern espanyol, als òrgans de govern de la Unió Europea, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya, a Espai de Ciutadania, Creu Roja
L’Hospitalet, Federació Associacions de Veïns de L’Hospitalet i ONG defensores de
Drets Humans de L’Hospitalet.
ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC i CUP-PA
MOCIÓ 17.- DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ APROVADA AL PARLAMENT
SOBRE L’ATURADA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC GRAN VIALLOBREGAT I PER UN URBANISME SOSTENIBLE.
Es dóna compte de la moció, presentada de forma conjunta pels grups polítics
municipals d’ICV-EUiA-PIRATES-E, ERC i CUP-PA, que incorpora a l’acord
CINQUÈ l’esmena “in voce” acceptada a petició de la Sra. Sonia Esplugas
González, regidora del grup polític municipal del PP, que sotmesa a votació ha
estat rebutjada amb 17 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González i del REGIDOR i REGIDORA NO ADSCRIT/A,
Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 8 vots a favor dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i amb 2 vots
d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs: Francisco Javier Martín
Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació.
ERC i CUP-PA
MOCIÓ 18.- PER DECLARAR L’HOSPITALET MUNICIPI FEMINISTA I EN
SUPORT I ADHESIÓ A LA VAGA GENERAL FEMINISTA CONVOCADA PEL 8
DE MARÇ DE 2019.
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La votació d’aquesta moció, presentada de forma conjunta pels grups polítics
municipals d’ERC i CUP-PA, que incorpora a l’acord PRIMER i CINQUÈ les
esmenes “in voce” acceptades a petició de la Sra. Ana González Montes,
regidora del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, s’ha produït de
manera separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva, amb el
resultat següent:

a)
Acord PRIMER: ha estat aprovat amb 20 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 1 vot en
contra de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 6 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs. Francisco Javier Martín
Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació.
b)
Acord SEGON: ha estat aprovat amb 20 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván
Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge
García Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del representant
de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i REGIDOR NO
ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza i amb 7 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i dels
REGIDORS NO ADSCRITS Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso
Navarro; assistents presents en el moment de la votació.
c)
Acord TERCER: ha estat rebutjat amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez
Ariza; amb 7 vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Márquez i amb 7 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; de la
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representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i dels REGIDORS NO
ADSCRITS Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació.
d)
Acord inicialment QUART: ha estat aprovat amb 25 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza
i amb 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs. Francisco Javier
Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la
votació.
e)
Acords inicialment CINQUÈ i SETÈ: han estat aprovats amb 25 vots a
favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza
i amb 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs. Francisco Javier
Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la
votació.
f)
Acord SISÈ: ha estat rebutjat amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i REGIDOR
NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 8
vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i amb 6
vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs. Francisco Javier
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Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la
votació.
g)
Acord VUITÈ: ha estat rebutjat amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i REGIDOR
NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 7
vots a favor dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del representant de
CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Márquez i amb 7 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González i dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs. Francisco Javier
Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la
votació.
h)
Acord NOVÈ: ha estat rebutjat amb 13 vots en contra dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García
Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i de la REGIDORA i REGIDOR
NO ADSCRITS/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza; amb 12
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i amb 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs. Francisco
Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment
de la votació.
i)
Acords inicialment DESÈ i ONZÈ: han estat aprovats amb 21 vots a
favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs.
Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i de la REGIDORA i
REGIDOR NO ADSCRIT/A, Sra./Sr. Cristina Santón Ramiro i Rafael Jiménez Ariza
i amb 6 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González i dels REGIDORS NO ADSCRITS Srs. Francisco
Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment
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de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El 8 de març se celebra la Diada Internacional de la Dona. Una jornada
reivindicativa, per posar en valor el pes del treball (remunerat i no remunerat) de
milions de dones arreu del món i denunciar les discriminacions i violències
masclistes.
Fa just un any vam viure unes mobilitzacions feministes sense precedents i de
seguiment multitudinari. Milers i milers de dones van sortir al carrer per dir que ja
n’hi ha prou, i que volen viure lliures i respectades. Els carrers dels nostres pobles i
ciutats van ser l’escenari d’aquesta revolució protagonitzada per dones amb tota la
seva diversitat: dones grans, joves, migrades, lesbianes, transsexuals...
Aquesta gran mobilització ha permès posar sobre la taula el que fa temps que
reivindiquem: el feminisme és el motor de canvi social, aquell que ens ha de
permetre el ple exercici dels drets de les dones en tots els àmbits de la vida.
Des del món municipal no podem mirar cap a una altra banda, és més important
que mai que fem palès el nostre compromís amb el feminisme, i que destinem
energies i recursos per incorporar la perspectiva feminista en totes les nostres
accions per tal de derrocar les desigualtats patriarcals en tots els àmbits i des de les
seves arrels.
En un any d’eleccions municipals, cal destacar que encara estem lluny d’assolir la
paritat real també en aquest àmbit. Sols el 33,3% dels electes de l’Hospitalet són
dones. Fet que evidencia que si volem avançar cap a uns municipis més paritaris i
feministes en tots els aspectes, cal començar necessàriament pels representants
públics.
Aquest 8 de març, davant les demandes del moviment feminista, diversos sindicats
han convocat un any més vaga general de 24 hores pel 8 de març de 2019,
canalitzant d’aquesta manera la lluita pels drets laborals de les dones, així com el
reconeixement de la feina de cures i de sosteniment de les llars, remunerada o
sense remunerar, imprescindibles per mantenir la vida, l’economia i la societat. Una
vaga general, per tant mixta, a la que es convoca a dones, i també a homes, que
poden expressar el seu compromís amb les reivindicacions feministes assumint els
serveis mínims, i/o les cures de nens/es i persones grans, així com qualsevol tasca
domèstica, garantint el protagonisme polític, social i públic a les seves companyes.
Hi ha mil motius per a aquesta convocatòria de vaga general feminista. Entre
d’altres:


Per eradicar els desequilibris en igualtat d’oportunitats laborals i
professionals, entre homes i dones



Per eliminar l’empobriment de gènere i discriminació econòmica que
pateixen les dones, i que arriba fins situacions de pobresa extrema en el cas
de moltes dones grans amb pensions mínimes i insuficients.
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Per lluitar contra la bretxa salarial i les discriminacions directes o indirectes
de gènere a l’accés a la feina i/o als processos de selecció i promoció
laboral,



Per implementar mesures que tanquin amb desequilibri de gènere en el
repartiment de les baixes per maternitat i paternitat i/o la cura de persones
grans i/o dependents.



Pel reconeixement econòmic i social de la feina de cures. Per l’urgent i
imprescindible redistribució de tasques amb els homes i l'arranjament de
papers de les dones, moltes migrants, a les quals s'externalitza aquest
treball en moltes ocasions.



Per la universalització i gestió pública dels serveis de cura i ampliació de la
llei de la dependència.



Per la gratuïtat i accés a l’escola bressol de 0 a 3 anys



Per una societat sense violència masclista, al carrer, a la feina i a l'espai
domèstic, sobretot amb els col·lectius més vulnerabilitzats (LGTBI, dones
migrades i racialitzades, treballadores domèstiques).



Per garantir unes condicions laborals i socials dignes per les dones que han
patit violència masclista amb risc de pobresa.



Per la creació d'una xarxa d’habitatge públic que pugui asseguri l’alternativa
habitacional imprescindible per a les dones que volen tallar amb una situació
de violència masclista a l’àmbit íntim i/o familiar.



Per un model econòmic que posi la vida en el centre, no el lucre. Amb una
economia social, solidària i feminista que redistribueixi la riquesa de forma
equitativa



Per unes pensions, sanitat, educació i habitatge dignes



Per la fi de l’assetjament sexual a l’àmbit laboral i el rebuig a tota actitud
masclista

Donades les múltiples i variades convocatòries de manifestacions, concentracions i
accions a tot el territori amb motiu del dia 8 de Març, jornada de Vaga General
Feminista.
Donat que a l’Hospitalet de Llobregat hi haurà diverses activitats emmarcades en la
visibilització i reivindicacions del Dia de les Dones i de la vaga general feminista,
entre les que destaca la manifestació a l’Hospitalet de Llobregat, que sortirà a les
11 del matí del 8M de 2019 des de la Plaça Sènia (Collblanc) i que vol reunir a
dones de totes les edats, de tots barris de la ciutat, de diferents orígens i contextos,
unides sota un mateix lema: ‘Si les dones parem, s’atura el món’.
Donada la gran manifestació feminista del 8M de Barcelona, convocada a les 18
hores a Plaça Espanya.
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Essent conscients el deure de les administracions i dels/les representants
polítiques, en la seva funció d’agent impulsor de la consciència en matèria de drets i
contra les discriminacions masclistes, i per tant animant a totes les veïnes/veïns a
secundar la vaga general feminista i participar activament en les diferents
convocatòries i activitats programades en defensa dels drets i llibertats de les
dones.
L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta dels grups municipals
d’Esquerra Republicana i CUP-Poble Actiu, acorda:
PRIMER.- Donar suport a la vaga general feminista de 24 hores (laboral,
consum, cures, estudiantil, etc), i a totes les mobilitzacions i accions que
puguin donar cobertura i visibilitat a la vaga feminista convocada per
diferents sindicats el proper 8 de març, facilitant que les treballadores de
l'ajuntament i empreses municipals, així com de les empreses que presten
serveis a l’Ajuntament, es puguin adherir a la vaga; i difonent la convocatòria
de la vaga general feminista a través dels mitjans municipals.
SEGON.- Declarar l’Hospitalet municipi feminista i sumar-se al decàleg
elaborat per les alcaldesses del Baix Llobregat, el Centre d’Estudis
Comarcals i el Consell de les dones del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, fet públic el 23 de març de 2018 en el marc de la presentació del
5è Congrés de dones del Baix Llobregat.
TERCER.- Treballar per la universalització i extensió dels serveis públics
relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de
la infància: des d’escoles bressols i hospitals, fins als serveis de
dependència i atenció a les persones.
QUART.- Instar a l’Ajuntament i a la Generalitat de Catalunya a impulsar
l’ampliació d’un parc públic d’habitatge consolidat per assegurar l'assignació
d’una alternativa habitacional immediata per a les dones i els/les seus
fills/filles, víctimes de violència masclista.
CINQUÈ.- Establir un protocol d’actuació per evitat la discriminació laboral
de les persones trans i apostar públicament per la seva contractació pública i
privada, així com per la seva visibilitat.
SISÈ.- Adherir-se al manifest institucional del 8 de març de la Diputació de
Barcelona “municipis feministes”.
SETÈ.- Donar trasllat dels següents acords al Comitè de Vaga del 8M a
l’Hospitalet, a CNT l’Hospitalet, a CGT Catalunya, a CGT Baix Llobregat, a
COS, a IAC, a CO.BAS, a les seccions sindicals de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, al Comitè Unitari de l’Ajuntament, a Comissions Obreres de
l’Hospitalet, UGT de l’Hospitalet, als grups polítics de l’Ajuntament, a Ca La
Dona, al grup de Feminisme Revolucionari LH, a les associacions de dones
de l’Hospitalet, al consell de dones de la ciutat a l’Institut Català de les
Dones de la Generalitat, a la Diputació de Barcelona, a la F.A.V i a totes les
Associacions de veïns i veïnes de l’Hospitalet.
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MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit
Socialista de Catalunya, número 19, es produeixen les intervencions següents:
SR.BELVER VALLES (PSC-CP )
Gràcies senyora Alcaldessa, presentem una moció arrel de una qüestió diguéssim
aliena en el municipi. En concret, en el Congrés dels Diputats fa un parell de
setmanes, com s’havien es debatien els pressupostos generals de l’Estat i es van
presentar una sèrie de esmenes a la totalitat i de rebuig en els pressupostos que
van fer que els pressupostos no poguessin ni tant sols iniciar la seva tramitació. No
era un problema d’estar a favor o en contra dels pressupostos, sinó de iniciar la
tramitació per a partir d’aquí, poder a través d’esmenes parcials, poder modificar-los
i cadascú plantejar el que considerés oportú. Va haver-hi acord i parafrasejant el
que diuen uns i uns altres, doncs, “los partidos de derecha en el congreso
reconocidos, Ciudadanos, PP, se aliaron con los independentistes ERC y PDCAT
para tumbar los presupuestos y no permitir ni tan siquiera su tramitación, el inicio de
su tramitación”.
Y es a partir de aquí, que a nosotros nos surgen algunas dudas. Porque repasando
el debate de los presupuestos, uno se sorprende que en un debate de
presupuestos que es un tema razonablemente denso, y dígase, con una cierta
profundidad, nadie habló de presupuestos, nadie discutía de partidas, a nadie le
parecía poco lo que se ponía en algún sitio o le parecía mucho lo que había en otro.
Simplemente se hablaba de otras cuestiones y es a partir de aquí donde yo no
puedo entender algunas de las cuestiones y permítanme no sé si formularlo en
clave de pregunta o ya afirmarles que no entiendo en que beneficia por ejemplo,
que 120.000 estudiantes catalanes no puedan beneficiarse de una beca. Eso no
entiendo en qué beneficia a los presos. No lo entiendo. No entiendo, en qué, si
55.000 familias de Catalunya no recibirán ayudas en material escolar, no entiendo
en que beneficia a los políticos que están en la cárcel. No entiendo que si 23.000
personas no podrán beneficiarse del aumento de más de 2 millones de euros para
erradicar la violencia de género, no sé en que beneficia las aspiraciones
independentistas de ERC y el PDCat, no lo entiendo. No entiendo, en que beneficia
que los presupuestos no aporten recursos a Catalunya y al conjunto de España, y
no entiendo que el hecho de carecer de esos recursos, pueda significar un beneficio
para los políticos que están en el extranjero, no lo entiendo.
Entiendo la posición del PP y de Ciudadanos porque ellos tienen muy claro que
viven en el conflicto y del conflicto. Si no hay conflicto no tienen argumentos, no
tienen posición, no tienen proposición. Ellos, no es que no quieran resolver el
conflicto, es que quieren el conflicto. Es su única razón de ser. No han propuesto
nada. ¿De qué les sirvió en Catalunya ser la fuerza con más diputados en el
Parlament? No han hecho ni una propuesta, no han sido capaces de proponer a su
candidata para poder tirar adelante un gobierno. Intentar buscar esos apoyos. No,
pero como no nos saldrá, ya ni lo proponemos. Nos dejaron 6 meses en la inopia en
Catalunya sin gobierno y sin capacidad de poder tirar adelante las iniciativas
parlamentarias. Eso casa perfectamente con tirar adelante una propuesta de
enmienda a la totalidad de los presupuestos para derrocar a un gobierno, que, entre
otras cuestiones lo que planteaba era y es, la única vía de resolución de la cuestión
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catalana, es a través del diálogo.
Eso ellos no lo quieren de ninguna manera, ¿pero el PDCAT y ERC, tampoco? A
ver si va a resultar que es que ustedes también viven bien en el conflicto y
preferirían un gobierno de derechas para poder pelearse bien a fondo sin manías,
porque unos dirían absolutamente todo blanco y otros absolutamente todo negro. Y
con todo blanco y todo negro seguimos un año, dos, tres, cinco, siete más en esta
especie de rueda de hámster donde todo el mundo pedalea, pero nadie avanza.
Esta sociedad no puede permitirse por más tiempo esta cuestión, necesitamos unos
presupuestos que aporten recursos a las inversiones, que aporten recursos a quién
más lo necesita, que aporten recursos a estratos sociales y colectivos a los que el
PP durante el gobierno los denostó. Los parados de más de 52 años. Se lo
cargaron todo. Estos presupuestos ponían partidas encima de la mesa. Hemos
dicho que no queremos ni hablar de ello, no que nos parezca mucho o poco, que no
queremos ni hablar de ello. ¿Porque? En qué beneficia todo eso a los presos, a los
políticos presos que tienen los grupos independentistas, en qué les va a beneficiar
que no tengamos unos presupuestos sociales como jamás había tenido España.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
representació.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies votaré a favor.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Si gràcies, votaré a favor.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Yo estoy de acuerdo en la política social que marcaba este presupuesto
pero me voy a abstener de esta moción porque ni el Banco de España, ni ningún
analística económico podía votar favorablemente unos presupuestos, que lo que
generaban era mayor déficit y mayor recesión económica. Volver a una recesión
económica. Por eso me abstengo de la moción, porque no podemos recuperar unos
presupuestos como los que ha presentado este gobierno en el 2019.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Jo m’abstinc també.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bé el projecte de pressupostos de l’Estat 2019 significa el continuisme i la política
de les engrunes venudes com a gir social per a una societat clarament empobrida.
Segons l’oficina estadística de la Unió Europea (UE), la taxa de pobresa a l'Estat
espanyol, només és superada a la UE per Romania i Bulgària. El govern Sánchez
no deroga la reforma laboral, no deroga la llei mordassa, no crea l’impost a la
banca. En immigració, passa d’acollir el vaixell Aquarius a negar la sortida de
l’Open Arms. L’austeritat és ordenada des de fora per la Comissió Europea i per
organismes internacionals com l’FMI. Des de dins, la reforma de l’article 135 de la
Constitució, pel PSOE i el PP, que prioritza el pagament del deute per sobre de les
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altres partides, incloses també les socials, és una limitació que aquest govern
aplica.
La despesa social ha passat del 16,2% del PIB, als pressupostos de 2018, al 16,7%
al projecte de pressupostos per al 2019. Els anys 2012, 2013, 2014 i 2015 va
superar el 17%, amb governs del PP, 2012, 2013, 2014 i 2015.
Les inversions a Catalunya en aquests pressupostos són el 16,8% de les
destinades a les comunitats autònomes, 16.8%. L’Estatut de Catalunya en vigor
avui encara, 2006, assenyalava que les inversions havien de ser els primers set
anys proporcionals al pes de Catalunya al PIB, ara el 19,2%. Estem parlant que
aquests pressupostos la proposta era del 16,8%. L’incompliment reiterat de l’Estatut
per part de l’Estat, ha deixat una mancança de 3.800 milions d’euros, en inversions
a Catalunya. El pressupost de defensa, com cada any, es troba amagat a moltes
partides de diferents ministeris, i el Centre Delàs el situa al doble del que s’està
comunicant. El pressupost real seria de 20.000 milions d’euros, tot i que altres fonts
el situen fins a 32.000 milions. Una càrrega insostenible per a una societat
clarament empobrida, com titula el Salto Diario “El importe de las compras de
armamento equivale al de las medidas sociales adicionales anunciadas por
Sánchez”. Equivale. La compra d’armament ascendeix a 5.000 milions o 7.000
milions, segons les fonts. El conjunt de mesures socials pactades amb Unidos
Podemos, té una afectació de 5.000 milions.
Un tema que ens crida profundament l’atenció és que costin tant poc les noves
millores socials recollides a la proposta de pressupostos, un ventall entre 5.000 i
12.600 milions. Amb els impostos que es quantifica que s’evadeixen anualment, uns
80.000 milions anuals, el que costa la corrupció als diners públics, uns 90.000
milions anuals, el finançament a l’Església catòlica que són uns 11.000 milions
anuals, el que s’ha admès com a rescat a la banca que són uns 60.000 milions,
aquests un sol cop afortunadament, amb tot plegat n’hi hauria prou per avançar en
el canvi del sistema productiu, fer inversions per deixar de cremar combustibles
fòssils, eliminar la pobresa i crear prou llocs de treball públic, com per a què els
llocs de treball indirectes deixessin l’atur pràcticament a zero.
Aquest Govern no deroga les lleis i mesures dels anteriors, contra els treballadors i
treballadores, les mesures positives que pren són insuficients, no confronta amb
l’IBEX-35 ni amb els poders fàctics. La repressió contra els lluitadors i lluitadores
socials i activistes independentistes no s’atura, i en canvi deixen impunes la
corrupció institucionalitzada i la violència feixista. No podem avalar-ho. Si
tinguéssim diputats i diputades al Congrés, votaríem un no rotund a la proposta de
pressupostos del PSOE. Per un Govern dels treballadors i treballadores no al
pagament del deute il·legítim. Ni aquí, ni a Madrid, ni enlloc. Per un pla
d’emergència que cobreixi totes les necessitats socials. Gràcies.

Essent les 19:36 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Benvolgut Fran Belver, reprenent el fil d’abans. He assistit avui al primer míting
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solemne de les eleccions generals del 28 d’abril. I abans de fer la intervenció que
portava preparada per respondre a aquesta moció li diré que jo no entenc perquè
vostè no ho entenc. No entenc perquè no entenc que a L’Hospitalet vam votar
40.000 persones per decidir el futur de Catalunya i en el conjunt del país van ser 2,5
milions de persones. No entenc que no entengui que poder votar és decidir. I no
entenc que no entengui que tenint gent a la presó per posar les urnes i podria fer un
referèndum. I no ho entenc i no ho entendré. Entrant en la moció, la votarem en
contra. En majúscules amb les lletres ben grans. Tant solemne com vostè ha fet la
seva intervenció. El primer que volem dir és que vam votar en contra dels
pressupostos generals per dues raons, una política i una altra, que sembla que no
la volen escoltar, econòmica. Es a dir, votem en contra dels pressupostos perquè
l’estat acumula un deute amb la Generalitat que en aquests pressupostos no
corregeixen, no modifiquen el dèficit estructural de finançament de Catalunya.
Catalunya és el segon territori amb capacitat tributària i el penúltim en recursos
rebuts en termes reals, resulten insuficients per afrontar amb èxit els reptes socials i
econòmics que la societat catalana necessita. L’estat espanyol ha venut que aquest
pressupost complia amb la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, i no hi compleix, li falten 300 milions. Aquesta disposició addicional
obliga a l’Estat a invertir a Catalunya en matèria d’infraestructures un valor
equivalent al percentatge del PIB català en relació al PIB espanyol. El còmput
global que s’hauria d’haver rebut durant aquests anys i que no s’ha rebut supera els
4.000 milions d’euros.
Fa molts anys que reivindiquem entre d’altres, el desdoblament de la Nacional 314
al sud i nord de la província de Tarragona i de la Nacional 2 a Girona, el corredor
del Mediterrani, els excessos ferroviaris al port de Barcelona, la llançadora
ferroviària entre Barcelona i la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat-, el
quart cinturó que porta un llarg període de retard, descantant el tram TerrassaAbrera que acumula un retard de 5 anys, si bé l’adjudicació és de fa 10.
Existeix una reduïda execució de les inversions pressupostades per exemple,
només s’ha executat el 53% d’allò pressupostat pel corredor mediterrani i el 31%
en rodalies de Barcelona. Tots aquest incompliments sense clàusules
penalitzadores. Respecte a la competència exclusiva en matèria de serveis socials
pel que fa a la gestió i distribució de la recaptació del 0.7 de la declaració del IRPF
per a finalitats socials, la recaptació provinent de Catalunya és molt superior a la
que les entitats catalanes després percebent. Per el que fa a la aplicació de la Llei
de dependència existeix un infrafinançament de 2871 milions d’euros. Pel que fa al
finançament dels Mossos, la quantitat pendent ascendeix a 688 milions d’euros. En
cultura els pressupostos augmenten, però no per a Catalunya, incompliments
constants en matèria cultural. Les assignacions nominatives estatals a Catalunya
han caigut un 74% des del 2011.
En les polítiques de foment de la cooperació aquests pressupostos destinen el triple
de recursos a protecció de l’atur respecte als destinats a foment de l’ocupació.
Augmenta la pressió fiscal mentre que els recursos destinats a les polítiques
sectorials d’agricultura, comerç, turisme i industria així com les destinades a donar
suport a les pymes, tenen pressupostos mínims amb increments inferiors al IPC.
Amb els nous pressupostos aconseguirem incrementar els recursos, implementar
determinades mesures positives per a Catalunya a través de l’aprovació i
convalidació dels reials decrets llei. I dit això també hem votat en contra d’aquests
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pressupostos perquè són els pressupostos d’un estat que permet presos polítics i
exiliats. Sí, també ho permeten.
I una última cosa, quan el punt tercer sol·licita als grups polítics de l’ajuntament de
L’Hospitalet que actuïn amb lleialtat a la ciutat, prioritzant els interessos dels
ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet a les postures generalistes i electoralistes,
tenim una pregunta, en aquest punt també entren els interessos de ciutadans com
el Lluís i Laia, que s’enfronten a 8 possibles anys de presó per manifestar-se?
Estan incloses també la Meritxell Borràs i l’Anna Simó, que estant sent jutjades per
posar les urnes? Els interessos d’aquests ciutadans també compten o només és el
que ens convé?

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
A priori si los ciudadanos y las ciudadanas de L’Hospitalet pues leen el título de la
moción, pueden pensar que únicamente quienes defienden las medidas sociales en
este país es el PSC y quienes no hemos dado apoyo a los presupuestos generales
del Estado pues que somos el demonio, más o menos. Como dicen ustedes las
políticas del PP, en la moción, son regresivas y conservadoras, digo yo que no
serán tan malas cuando ustedes han aplicado los presupuestos del PP en el
mandato de Pedro Sánchez.
Los presupuestos del gobierno del PP que ustedes han aplicado, ampliaban y
mantenían el gasto social como la principal prioridad, la rebaja del IRPF para las
rentas más bajas. También suponía la subida de las pensiones mínimas y de
viudedad. También había un aumento salarial para funcionarios con revisiones, por
ejemplo. Y la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, entre
otras medidas. ¿No era tan malas verdad? Cuando el señor Pedro Sánchez las ha
aplicado digo yo, también podía haber presentado unos presupuestos nuevos y
tampoco lo hizo.
Cuando usted señor Belver pues haga y ponga en valor el presupuesto de Pedro
Sánchez olvida explicar a la ciudadanía que hay una parte mala también, no sólo la
parte bonita que usted ha explicado. Los presupuestos del señor Sánchez pues no
se los han creído ni en Europa, ni en Bruselas. Por ejemplo, además suponía pues
la subida masiva de impuestos y la pérdida de competitividad. Para el señor
Sánchez nada que siguiera viviendo y durmiendo en el colchón que compró para la
Moncloa, cada contribuyente pagará de más que pagaría o hubiera pagado de más,
300 euros más de impuestos. Una subida de impuestos prácticamente en todas las
figuras tributarias como el IRPF, Patrimonio, Sociedades, subida del diesel,
cotizaciones de la Seguridad Social, se crean dos nuevos impuestos, transacciones
financieras y servicios digitales, penalizando a nuestras empresas y también a
nuestras familias. Porque aunque digan que lo van a pagar los bancos o las
eléctricas, todos somos conscientes que eso luego viene repercutido en la factura.
También con el tema de empleo, que el señor Belver también ha hecho mención,
las políticas del fomento de empleo sí que es verdad que suben un 4.7% respecto
al 18 pero se olvida recordar que se han derogado la mayoría de incentivos a la
contratación que permitieron recuperar casi 3 millones de empleos en el año 2013 y
reducir la tasa de paro casi en 20 puntos. Han derogado el contrato indefinido de
apoyo a los emprendedores, los contratos de formación y aprendizaje con las
personas entre 25 y 30 años, los incentivos a la contratación a tiempo parcial con
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vinculación formativa y la contratación indefinidas para un joven por microempresas
y empresarios autónomos, los incentivos a la contratación con los nuevos proyectos
de emprendeduría joven o el contrato del primer empleo joven e incentivos a los
contratos en prácticas. ¿Se le ha olvidado, Sr. Belver todo eso también? Eso
también forma parte de su presupuesto.
Yo quiero recordar que los presupuestos del Sr. Sánchez y el Partido Socialista
estaban hechos para salvar el gobierno de Sánchez y no para ni salir de la crisis ni
ser más competitivos, ni salvar a las familias. Los presupuestos de estado de este
año 2019 ustedes los han utilizado para mercadear, han puesto en peligro la unidad
de España a cambio de aprobar… que pretendían aprobar unos presupuestos para
que, como decía, para seguir durmiendo en su colchón. Y les han pillado con el
carrito del helado, porque ha habido ahí una reunión en Pedralbes, con los
independentistas, los que quieren separar España y entonces al final pues ustedes
que están diciendo en la moción que no se debe utilizar de forma partidista,
electoralista, ustedes y su presidente han sido los primeros que han utilizado los
presupuestos generales del estado simplemente para mantenerse en la Moncloa. Al
final se han visto obligados a convocar elecciones porque es que nadie, nadie les
da apoyo.
El Sr. Pedro Sánchez vendió su alma al diablo con la moción de censura y luego el
diablo se lo quiso cobrar, pasa que todos sabíamos que el diablo es insaciable y lo
único que busca es una cosa que no se le va a dar. Está dispuesto a negociar,
como decía, los 21 puntos que el Sr. Torra hizo llegar al Sr. Sánchez y hubo
reuniones secretas y gracias a que el Partido Popular lo denunció y puso luz en las
negociaciones, finalmente se tuvo que convocar las elecciones. Un presidente
irresponsable, vanidoso, que estaba dispuesto a todo simplemente por viajar en el
Falcón.
Y tienen la cara ustedes de venir aquí y piden a los partidos políticos que prioricen
los intereses de la ciudad, a las posturas generalistas o electoralistas. Tienen
ustedes la desfachatez de frivolizar con el problema que vivimos en Cataluña desde
hace más de 8 años, negociando e intentando disimular y disculpando las acciones
que hacen los separatistas. Además tienen la irresponsabilidad de que… es que yo
no sé ya, leyéndome los puntos de acuerdo es que sinceramente es como de risa.
Es de risa.
Ustedes piden que el próximo gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril
pues que aplique sí o sí su presupuesto. Pues no, porque entiendo que el nuevo
gobierno, sea quien sea, si es el suyo pues usted haga lo que quiera, pero si es otra
formación política, otra coalición de formaciones políticas que gobiernan España,
pues digo yo que tendrán que tener las manos libres para hacer al menos presentar
lo que ellos consideren oportuno, y no sea el Partido Socialista que les venga a
decir desde la oposición lo que tienen y lo que no tienen que hacer.
Y luego, claro, es que nos piden lealtad a los grupos municipales. Pues la lealtad es
de doble dirección y también la lealtad está con sus votantes, porque ustedes se
presentaron también a las elecciones diciendo que no pactarían con tránsfugas y
que tenían ustedes un pacto firmado y finalmente pues no lo han cumplido, por
tanto la lealtad es de doble dirección, no solamente con los partidos de la oposición
sino con la ciudad y con sus propios votantes. Así que nosotros votamos en contra.
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SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Votarem en contra d’aquesta moció. Bàsicament perquè quan el
govern del PSOE incompleix compromisos amb Esquerra Republicana de
Catalunya, hem de votar-hi en contra. I vostès han incomplert compromisos pactats
amb Esquerra Republicana de Catalunya, com per exemple, establir una taula de
diàleg amb un relator, per buscar una solució política al conflicte existent.
Perquè des del govern del PSOE han preferit no tirar endavant els acords amb
Esquerra Republicana, en primer lloc per la pressió dels seus barons i en segon lloc
no han sabut aguantar tampoc la pressió que li han fet Vox, Ciutadans i Partit
Popular.
I nosaltres tampoc podem votar a nivell estatal uns pressupostos quan vostès
continuen criminalitzant i fent repressió contra l’independentisme i continuen
empresonant a persones per les seves idees republicanes.
I aquí els únics que pacten amb la dreta són la gent del PSOE quan pacten el 155
contra Catalunya, qui pacta amb la dreta són vostès perquè s’ha de recordar que
qui va fer president a Rajoy va ser el Partit dels Socialistes. Esquerra Republicana
de Catalunya els va ajudar a treure Rajoy de la Moncloa i qui pacta també amb la
dreta són vostès en aquesta ciutat, van pactar els pressupostos del 2018 amb el
Partit Popular i han pactat els pressupostos del 2019 amb els trànsfugues del PP,
que a més els estan ajudant perquè no tirin endavant alguna sèrie de mocions en
aquest Plenari.
Però a més el govern del PSOE, a través de la fiscalia, a través de l’advocacia de
l’Estat i de la maneta de Vox, va criminalitzant aquest judici farsa contra persones
innocents, persones honestes que, com s’ha vist a diferents justícies europees, no
han comès cap tipus de rebel·lió.
I a part veiem també un PSOE que no compleix ni amb l’Estatut que diu molt de que
s’invertirà, però els precedents són que després no s’executen mai aquestes
inversions o que fa promeses de suprimir la reforma laboral i quan arriba l’hora de la
veritat, això no ho desenvolupa.
Per tant, des d’Esquerra Republicana, sense llibertat no hi ha drets. I nosaltres
lluitem per les llibertats i també pels drets que vostès volen retallar. I els hi
demanem que també tornin a la taula del diàleg. Avui vostè ha fet aquí un míting
polític, hi haurà eleccions. Esquerra Republicana de Catalunya continua en aquesta
taula amb la voluntat d’establir un diàleg que passi per trobar una solució política al
conflicte existent i en l’exercici del dret a decidir en base als acords que acabem
arribant, però també els hi demanaria que vostès diguin amb qui volen pactar,
perquè vostès aquí diuen una cosa, però després veiem que el president actual en
funcions del govern no tanca la porta a pactar amb el Partit Popular i no tanca
tampoc a pactar amb Ciutadans, amb el quals va arribar també a un acord en unes
eleccions.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya diem no a aquesta moció
presentada pel Partit Socialista i la nostra mà estesa per continuar establint un
diàleg per tal de que el futur polític d’aquest país es decideixi a les urnes trobant
una solució política.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Muchas gracias. Los presupuestos generales nuestro espacio político de Unidos
Podemos- En Comú Podem, había hecho diversas aportaciones que fueron
recogidas en su momento y consideramos que era el principio para hacer una
reversión de todas las políticas de austeridad que había estado generando el PP.
Decía la señora Esplugas que le causaban risa todos estos puntos, todos estos
presupuestos. A mí, los presupuestos del PP me provocaban indignación, porque
realmente creo que tenemos que pensar sobre todo, de dónde venimos en todos
estos años de gobierno de PP. Y venimos de una pérdida de poder adquisitivo de
nuestros pensionistas, venimos del colapso de los servicios públicos, de la sanidad,
de la educación, por medidas austericidas que han recortado unos derechos que
son fundamentales para todos. Venimos de muchísimos desahucios y de una
especulación feroz en temas de vivienda. Venimos de políticas regresivas de
empleo con altísimos porcentajes de paro y de empleo precario.
Venimos de la pobreza, que ha supuesto todas esas medidas que el PP ha estado
ejerciendo durante muchísimos años. Familias que en estos momentos están
abocadas a la exclusión social más miserable. Por lo tanto creemos que estos
presupuestos del 2019 eran una oportunidad para revertir, era el inicio de una
oportunidad. Nosotros evidentemente queremos ir muchísimo más allá de estos
presupuestos generales porque consideramos que la ciudadanía, nuestros vecinos
y vecinas son lo primero que tiene que tener un gobernante en la cabeza y en el
corazón para poder gobernar un país y cualquier ciudad.
Por lo tanto consideramos que estos presupuestos eran ese inicio de reversión y de
poder iniciar un nuevo camino, un nuevo país y una nueva esperanza. Dar sobre
todo esperanza a la gente. Cosa que durante todos estos años la han perdido de la
manera más miserable.
Consideramos que es un error histórico no haber aprobado estos presupuestos, ya
veremos las consecuencias que nos puede acarrear como país y como estado,
tanto en Cataluña como a nivel del Estado. Y evidentemente, todas esas políticas
que no se podrán cumplir, aterrizaran en nuestros barrios y nuestros vecinos y
vecinas. No estamos inmunes. A nosotros también nos va a pasar todo lo que no se
pueda aprobar, todas estas mejoras las vamos a padecer aquí directamente.
Son los ayuntamientos al final, la primera administración a la que pica un vecino,
vecina cuando tiene una situación de vulnerabilidad, cuando tiene un problema. Y al
final a veces los ayuntamientos con esa tenaza que ha mantenido el PP sobre las
administraciones locales, hace que muchísimas veces no se puedan dar respuesta
a todas esas necesidades que nuestros vecinos y vecinas tienen. Nosotros
evidentemente votaremos a favor de esta moción y consideramos que ese error
histórico, ojala, podamos subsanarlo de alguna manera.
SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Se ve aquí claro en el Pleno, porqué la desafección política de la ciudadanía. Los
grupos como echan en cara uno al otro, que si yo te quiero ahora, que si conmigo
pactas, que si ahora no pactas. Se ve la peor de la cara de la política, ¿no? Cuando
uno le dice por qué ahora estoy de acuerdo, ahora voy a la cárcel, ahora salgo,
ahora entro, en fin. Damos un espectáculo lamentable para que haya credibilidad
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en la política y en los políticos que la ejercen. Hay que cambiar.
Pero mire, esta moción, es una moción que es la mejor que ha presentado el PSC
aquí en todo este mandato. Es la obra cumbre de su hipocresía y cinismo. Nos
advierten de los peligros que representa para el conjunto de la ciudadanía, las
políticas regresivas y conservadoras de PP y Ciudadanos. Cuando Pedro Sánchez
está gobernando con los presupuestos pactados por PP y Ciudadanos, y que ellos
mismos estuvieron en el Pleno cuando se aprobaron.
La credibilidad de Pedro Sánchez es muy poca, porque tampoco ha hecho nada en
estos tiempos que ha estado gobernando. Fíjese que ha hecho con la reforma
laboral, no ha hecho absolutamente nada. Cuando decía que la iba a derogar, no
ha tenido tiempo. Se le ha olvidado. Poquito a poco. Compromisos que adquirió al
principio cuando cogió la presidencia del Gobierno.
El peligro es que el PSOE, por electoralismo, pretende meter un gasto que no
podemos pagar. Un gasto que significa más déficit y deuda cuando las cuentas del
Estado, están todavía delicadas. Y como venga otra crisis, vamos estar menos
preparados aún que en el 2008. Fíjese. Es que cuando se dice que hay que hacer
cosas, hay que dotarlas presupuestariamente. El señor Zapatero engañó con una
ley que todos la vimos con mucho cariño. La ley de la dependencia. No fue capaz
de implementarla a nivel económico y muchas de esas personas que tenían
esperanza de poder acogerse a eso, se han muerto esperando todavía esas
ayudas. De manera que prometer es muy fácil, pero cumplir es más difícil.
Mire se lo voy a decir de una manera más sencilla, para que lo entiendan. Si sólo
van a recolectar y está claro, porque lo dicen los propios presupuestos, 6
manzanas, cómo van a repartir ustedes 12. Va a ser complicado, ¿verdad? Claro,
prometen y luego se quedan en el camino. Mientras tanto generan frustración. Eso
es un ejercicio de hipocresía que hace muy bien, especialmente el PSC. Que
genera una expectativa de ilusión, porque la gente quiere creerse lo que le dicen y
luego al final acaba por no cumplir como pasó con la ley de Dependencia. En
cuanto a lo que es dotaciones presupuestarias. Mire ser más irresponsable con las
políticas presupuestarias no es ser más progresista, es simplemente ser más
irresponsable.
No hemos aprendido de lo que pasó en Grecia, de la crisis griega. Que es verdad
que alentaron al pueblo a salir a la calle, y con muy buena fe, salieron. Y les
prometieron que iban a tener jubilaciones con 45 años, muchos jardineros, y al final
después del pueblo ilusionado porque hubo una fuerza en la calle, después de eso
tuvieron que ceder ante la realidad. Y han acabado por bajarles un 35-40% las
pagas. Es lamentable que podamos llegar a eso, si no hacemos las cosas bien.
Porque las pagas garantizan el futuro, y hay que empezar a vincularlas a los
presupuestos generales del Estado. No empezar a pelearse por un 0.2, que
también es legítimo que se luche, pero hay que tener visión de futuro. Y arreglar
muchas cosas y no prometer lo que sabemos que al final no se va a cumplir, Sr.
Fran Belver. Porque eso, es engañar a la gente, y al final la gente se cansa de salir
a la calle ilusionada por mensajes populistas. Que no se cumplen porque dos y dos
son cuatro, no ocho. Y hay que decirle a la gente la verdad. Esto lo podemos hacer
y esto no.
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Ustedes hablan de que se van a perder posibilidades para los estudiantes,
prediquen con el ejemplo. Hemos propuesto aquí cuarenta veces, pudiendo hacerlo
este ayuntamiento, los libros de texto y han votado que no. Dónde está esa
conciencia que ustedes hablan. Es muy bonito hablar de si podemos hacer allí, pero
lo que podemos hacer aquí, que está y que podemos hacerlo porque cuesta poco,
no lo hacemos.
Ya le digo que, si Ciudadanos gobierna esta ciudad algún día, los libros de texto
van a ser gratis para las familias que no lo puedan pagar. Y hay muchas, aunque
ustedes lo nieguen. Ya le digo que dejaremos de meter la mano en el bolsillo, con lo
que dice el señor Brinquis que no es cierto, teniendo el índice más alto en el IBI.
Porque hemos hecho cuarenta estudios. Él nos dice que no, volvemos a repasarlo y
nos sale que sí. Mire al final, pero que nos van a contar ustedes. Yo estoy casi
contento de que los presupuestos no se hayan aprobado ¿sabe por qué? Porque
contenían un alto grado de frustración si al final se aprueban sin poder implementar
las políticas que prometían. Pero es que es más, es que si se aprueban a costa de
los pactos siniestros en la cárcel, hubiera sido peor aún. Porque a cambio de qué, a
cambio de qué se aprobaban. Prefiero aunque no es una práctica correcta, que se
hagan decretos ley, es mucho más barato para España. Que se hubieran pactado
en la cárcel, como se estuvieron pactando. Y al final, ustedes se pelean porque el
señor Sánchez, no el PSC, el señor Sánchez no es creíble. Es como aquella fabula
del alacrán y la rana. Ustedes se han montado a lomos del señor Sánchez para
pasar el charco y le ha picado en medio del camino. El señor Sánchez traiciona a
todo el mundo. A mí esta traición entre comillas no me sabe mal, porque en
definitiva nos avocaba a dejar el Estado español en manos de ustedes los
separatistas que en definitiva han dicho que se quieren ir y quieren romper este
país.
Por lo tanto, esos presupuestos a mí, pues no me sabe mal que no se hayan
aprobado. Si me sabe mal que al final no se hubiera hablado, que se hubiera hecho
un presupuesto que se pudiera cumplir sin generar expectativa que al final no se
cumplen. Que habrá que hacerlo antes o después, con los partidos
constitucionalistas, con los que queremos tirar adelante este país. Implementando
políticas sociales, de verdad, que se puedan hacer. Y estamos en peligro con el
tema de las pensiones. Se han cargado el pacto de Toledo, ¿quién se lo ha
cargado? Han tenido una señora tres años diciendo historias, generando esta
señora y otros más, una ilusión en la gente que al final se la han cargado. Se la
cargan los de siempre. Cuando al final nos damos cuenta que es imposible. Pero es
mejor rectificar a tiempo y al final hay que ponerse a trabajar para que los
presupuestos se aprueben, pudiendo implementar políticas sociales que sean
realizables. No hacer como se dice en catalán “fer volar coloms”. Por eso decía que
esta es la mejor obra que han hecho ustedes en todo el mandato, la obra cumbre
de su hipocresía y su cinismo.
Implementen políticas sociales en la ciudad, que pueden hacerlo. Trabajen para la
vivienda asequible y el alquiler asequible. Trabajen más de lo que hacen. Que sólo
hacen postureo y dar conferencias. Se quedan ahí. En 40.000 historias que se
prometen una vez y otra, se reiteran y ahí se quedan. Trabajen en esa ciudadanía
que más lo necesita, trabajen en políticas sociales como ésta que yo le digo, que no
haya ni un niño sin un libro porque su familia no puede atender a la cesta de la
compra, la hipoteca o pagar el recibo de la luz. Que lo hay. Y entonces serán
ustedes creíbles y olvídense ya de políticas que no toca hacer aquí pero está bien
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que se puedan discutir. Pero no este ejercicio de hipocresía. Porque esto es
electoralismo puro y duro.
Aprovechan siempre que pasa por Valladolid el Pisuerga para montarse en el
caballo del populismo que al final no conduce más que a la frustración. El PSC no
es Pedro Sánchez, no es el sanchismo. Se puede hablar, pero con el PSC de
verdad, el que se fue hace tiempo, el que no vuelve, y mucho menos con el señor
Sánchez a la cabeza. El populista número uno. El que es capaz con quien sea para
dormir en un colchón nuevo e ir en Falcón. Eso se ha visto. Por lo tanto señor Fran
Belver intentemos hacer políticas entre todos que sean creíbles. Intentemos hacer
presupuestos creíbles. Que no generen frustración y ya está bien.
En el punto tercero, solicitar de los grupos políticos del ayuntamiento que prioricen
los intereses de los ciudadanos a las posturas generalistas y electoralistas. Ustedes
nos piden eso. ¿Priorizar posturas con esta moción?¿ese ejemplo dan? Si esta
moción no tiene más que eso, es generalista, populista y electoralista. Esta moción
es así. Y nos piden a nosotros que hagamos un ejercicio de eso, cuando ustedes
traen esta moción aquí, que saben lo que es. Y pega un discurso ahí, que está bien,
porque usted maneja el verbo, pero que no se lo cree nadie. Ni usted. Porque yo
me precio de conocerlo un poco. Hemos tenido tiempo para conocernos. Y usted
dirá lo que tiene que decir. Pero muchas cosas estoy convencido de que usted
podría convenir conmigo que no hay que dar esos pasos que van en la dirección
que van. Por lo tanto obviamente votaremos en contra.

SR.BELVER VALLES (PSC-CP )
Ya sé que puede parecer increíble pero no tengo exactamente la misma posición
que el señor García. Vamos a matizar alguna cosa. Empezamos con el final, con
Ciutadans. Ustedes llevan poco tiempo, hay que ser honesto y tampoco le vamos a
pedir peras al olmo pero llevan un par de meses gobernando en Andalucía, por
ejemplo, gran decisión, cogemos a un diputado de Vox y lo ponemos al frente de la
comisión de la memoria histórica. Esa es una decisión que es gratis. No es un
problema de presupuestos, que cueste más, menos. Eso es una decisión de
intención política. Por favor, no tomen más decisiones. Con esa ya hemos tenido
bastante.
Nosotros, yo entiendo que se plantee que los presupuestos no son suficientes, y
que necesitamos más dinero, aquí y allá, lo he dicho yo en mi presentación. Se han
dicho algunas cosas que simplemente no son ciertas. En el tema impositivo, se
suben impuestos a determinadas franjas en el IRPF? Si, si, y orgullosos y
satisfechos de hacerlo. Porque evidentemente como decía algún ilustre, para
redistribuir hay que creer. Porque se puede redistribuir riqueza o socializar la
miseria. Nosotros estamos por redistribuir la riqueza. Eso significa que los que más
tienen, más paguen. Y a esos les subimos los impuestos, sí. Pero al resto no, no
sólo no lo subimos sino que se lo bajamos, no como han hecho otros a lo largo de
los años
Esa era la propuesta de los presupuestos que ustedes, Ciudadanos y PP, que yo
entiendo que voten en contra de esas propuestas, lo entiendo. Me sorprende que lo
haga ERC, eso me sorprende, pero no porque le parezca poco o mucho sino
simplemente que presente una enmienda a la totalidad y que no se preste ni
siquiera a seguir negociando. Porque eso lo que hacía era bloquear. Porque sigo
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pensando que a unos y a otros, como peor, mejor. Y que viven en la bronca. Y que
eso es lo que les da oxígeno. Per que el senyor Monrós em feia a la intervenció
algunes coses en format de pregunta. No entenc perquè tenim gent a la presó? O el
senyor Toni García, el judici farsa i els presos, perquè aquest govern els té
empresonats.
Escolti, vostè està demanant al govern d’Espanya que faci una il·legalitat, que vagi
al fiscal, al jutge i digui, jo sóc el govern foti fora a tots aquests perquè no han
d’estar a la presó. I jo com a govern decideixo que els tregui. Escolti, perquè no ho
van fer quan estaven a les presos catalanes i li van dir al conseller o consellera de
justícia que els hi obris la porta de la presó i que incomplís ella la llei? Perquè no ho
van fer? Tant valents que són. Perquè li demanen a un altre que incompleixi la llei.
Ara vostès ja no s’atreveixen? Perquè aquí van estar uns quants mesos a la presó. I
que jo sàpiga, presons està transferit a la Generalitat. Qui té la clau no és el
ministre, és la consellera. Perquè no ho van fer?
És més fàcil dir-li al ministre de justícia que agafi al fiscal i que li digui que retiri els
càrrecs i que els tregui. Nosaltres som els primers que hem defensat que no hem
estat d’acord en que la presó preventiva s’apliqués. Ho hem dit mil vegades i ho
tornarem a dir. Però això ho decideix qui ho decideix. Si vostès no estaven d’acord i
disposats fins i tot a que qui calgués, incomplís la llei, perquè no ho van fer vostès?
Per què és més fàcil que ho faci un altre. Doncs miri no, que cadascú assumeixi la
seva responsabilitat. I vostès, uns i uns altres, a uns ja ho entenc però a vostès, no
ho entenc. Esperava una mica més de vostès, com a mínim a guanyar temps, a
continuar negociant, a continuar parlant, a continuar establint mecanismes de diàleg
per intentar arribar a acords i paral·lelament negociar uns pressupostos que
beneficien a la gent que més ho necessita, a tot Espanya i a Catalunya. I vostès
han decidit que no volen aquest temps, ni aquest marge de millora.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sentint les darreres paraules del portaveu socialista, és que tornaríem a entrar en
aquest debat. Obrim les presons? Perquè hem d’obrir les presons? Ens hauríem de
preguntar perquè estan a les presons. La presó preventiva era un tema que podien
haver resolt jurídicament i no ho han fet. Vaig més enllà. El que no pot ser és que hi
hagi un partit que es cregui que dóna el suport per parlar de tot, arriba un dia, en
que es convoca una manifestació per part de tres partits, i radicalment el PSC
canvia d’opinió. Que quan a Andalusia surten uns resultats, la culpa li diguin que
són dels independentistes. No. Els resultats d’Andalusia són culpa d’Andalusia. Els
resultats d’Andalusia són culpa del PSOE que ha governat durant molts anys
Andalusia. Perquè que jo sàpiga, ningun partit independentista s’ha presentat a
Andalusia a votar. Potser tindríem sorpreses, però de moment no ho farem.
La sorpresa ha sigut és que, qui estava controlant allò durant tota la vida, ho deixa
de controlar. Malauradament jo, no m’agrada gens el resultat que s’ha produït, és
abominable, però el resultat no és culpa nostra, és d’altres. Perquè en aquest tema
de la independència si, la independència no, és un tema de democràcia. Era un
tema de veure com avançàvem en la democràcia d’aquest país, que ha demostrat
ser poc democràtic, i poder donar-li la volta i buscar una fórmula, que existeixen. És
voluntat política de fer un referèndum legal i pactat. No s´ha volgut fer i passen
aquestes coses.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Decirle a la señora Ana Gónzalez, que cuando usted estaba hablando de la
situación de caos y desorden que presentaban los presupuestos el PP, yo creo que
ha olvidado. Creo que se refería usted a la época Zapatero. Porque ha sido con la
época del PP que ha vuelto la economía a rodar y hemos empezado a crear
empleo. Por tanto yo creo que debemos ajustar un poco la historia a la realidad. Yo
creo que se ha ido un poco y tenía que haber ido más para atrás, que es la época
Zapatero.
Afortunadamente teníamos a Zapatero dos, que es Pedro Sánchez y
afortunadamente pues ahora tenemos elecciones y la oportunidad de cambiar esas
políticas por otras del PP que volverán a traer prosperidad a España. En cualquier
caso, le recuerdo, que todos los partidos políticos sabemos, podríamos estirar más
el brazo que la manga. Y hacer unos presupuestos súper generosos, pero eso es
irresponsable, es irresponsable porque luego hay que cumplirlos. Y no se puede
prometer una cosa y luego, como hizo Zapatero y como pretendía el señor
Sánchez, prometer mucho porque ni siquiera Europa se ha creído sus cuentas, las
suyas y las del partido socialista. Por tanto hay que ser más responsables a la hora
de gestionar y presentar presupuestos. Gracias.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Nosaltres votem no als pressupostos perquè vostès trenquen els acords. I un dels
acords és el tema del diàleg amb l’àmbit del redactor. En aquest país hi ha tres
consensos i encara no sabem si el PSC i el PSOE està a favor de tres consensos
en aquest país, que és; el primer consens que és la llibertat dels presos polítics, el
consens de que cal que hi hagi diàleg i això acaba en el dret de exercir el dret a
decidir del poble de Catalunya i també el tercer consens en contra d’aquesta
monarquia corrupta que tenim a l’Estat Espanyol.
I la fiscalia i la advocacia són elements que depenen de l’Estat. I hem vist com arreu
d’ Europa alguns delictes que vostès diuen des del govern espanyol, a través de la
fiscalia, de l’advocacia, no existeixen.
I la fiscalia no actua si són presos polítics catalans i si en el mateix nivell que si és
la monarquia espanyola, perquè quan cal acusar a la monarquia espanyola, la
fiscalia, és dels primers en treure, doncs delicte i de no acusar. Aquí l’únic que
pacta amb la dreta són vostès amb el 155, amb pactes doncs que treuen governs
progressistes com el que han fet a Badalona. I jo els hi faig una pregunta, vostès
estan disposats com a PSOE a pactar amb Ciutadans i PP a les eleccions
espanyoles? Vostès PSOE estan disposats a pactar també en aquesta ciutat amb el
PP i Ciutadans? ERC mai pactarà ni amb el PP ni amb Ciutadans. I vostès ja ho
han fet. I deixen la porta oberta a fer-ho una altra vegada.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Era plenamente consciente de que me refería al gobierno del señor Rajoy, no
estaba pensando en otro gobierno que no fuera ese. La austeridad a la que nos ha
condenado a este país, sobre todo a las personas más vulnerables. Es muy
evidente, después de todos los años de gobierno del PP. Me parece que solamente
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tiene que pasearse usted por los barrios de esta ciudad para conocer la realidad a
la que nos ha abocado el gobierno del PP.
Evidentemente cuando se hacen unos presupuestos hay prioridades, y esas
prioridades para nosotros que somos los que hemos hecho una serie de
aportaciones, que han sido recogidas por el PSOE. Evidentemente, esas
prioridades van en esa línea. En la línea de mejorar la vida de nuestro pueblo.
Eso iba acompañado de unas medidas fiscales, evidentemente, si esos
presupuestos no se aprueban, esas medidas fiscales no se pueden llevar a cabo.
Pero era posible. Perfectamente posible. Fíjese si era posible, que estos
presupuestos fueron examinados en el consejo europeo de diciembre y no pusieron
más objeciones que las que le hacen a cualquier otro gobierno que ha estado, que
ha sido evaluado de la misma manera. No vaya por ese camino, por ahí no.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la
moció número 19, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 19.- EN DEFENSA DE L’ELEVACIÓ DE LA DESPESA EN
DEPENDÈNCIA, BEQUES UNIVERSITÀRIES, POLÍTIQUES CONTRA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA, POBRESA INFANTIL I ALTRES MESURES DE
PROGRÉS SOCIAL.
Es dóna compte de la moció, que sotmesa a votació, ha estat aprovada amb 16
vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito;
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i del REGIDOR i LA REGIDORA
NO ADSCRIT/A, Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 9
vots en contra dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero
i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González;
del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA,
Sr. Christian Giménez Márquez i amb 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO
ADSCRITS Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El passat 12 de febrer C’s, PP, ERC, PDCAT van decidir votar en contra de la
tramitació dels Pressupostos Generals de l’Estat 2019, impedint que s’inicies la fase
d’esmenes a aquest i obligant al Govern a mantenir els pressupostos del govern
conservador de Mariano Rajoy.
La proposta de PGE 2019, nascuda del pacte i negociació entre el Grup
Parlamentari Socialista (PSC - PSOE) i el grup confederal Unidos Podemos-En
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Comú Podem-En Marea, incorporava mesures clau pel progrés social i la millora de
les condicions de vida de milions de ciutadans que no es donaren a terme com:
-

L’increment del pes de la despesa social fins al 57%
L’increment de 830 milions d’euros per a millorar l’aplicació de la Llei de la
Dependència
L’increment de 150 milions d’euros en beques i ajuts universitaris
La rebaixa de les taxes universitàries a nivells de 2012
L’increment de 220 milions d’euros en polítiques contra la violència masclista
L’increment de 25 milions d’euros en polítiques contra la pobresa infantil
L’increment de 30 milions d’euros el polítiques de suport als menors no
acompanyats
L’increment de 357 milions d’euros en I+D+i
L’eliminació pel copagament farmacèutic per als pensionistes amb rendes més
baixes
La universalització de l’educació de 0-3 anys
La reducció de l’IVA dels productes d’higiene femenina del 10% al 4%
La reducció de l’IVA dels serveis veterinaris del 21% al 10%
La reducció de l’IVA dels llibres digitals del 21% al 4%

Davant el procés de coacció patit pel Govern de Pedro Sánchez, on els grups
polítics de PDCAT i ERC van renunciar a totes aquestes mesures amb l'única
finalitat de intentar fer un “canvi de cromos” amb mesures que res tenen a veure
amb els Pressupostos a debat.
Davant el perill que representen per al conjunt de la ciutadania les polítiques
regressives i conservadores de PP i Ciutadans.
El Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista, acorda:
PRIMER.- Sol·licitar al futur govern d’Espanya que recuperi les mesures socials
proposades als PGE 2019.
SEGON.- Condemnar l’ús irresponsable d’una eina com els PGE per a negociar
termes que no tenen res a veure amb la seva finalitat, mantenint i/o posant en risc
d’exclusió social a milers de persones.
TERCER.- Sol·licitar als grups polítics de l’Ajuntament de L’Hospitalet que actuïn
amb lleialtat amb la ciutat, prioritzant els interessos dels ciutadans i ciutadanes de
L’Hospitalet a les postures generalistes i/o electoralistes.
QUART.- Donar trasllat d’aquesta moció al Govern d’Espanya, als grups polítics
municipals del nostre Ajuntament i a les entitats membres del Consell de Ciutat.

CIUTADANS
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de Ciutadans Partido de la Ciudadanía, número 20, es produeixen les intervencions següents:
SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Miren señores del gobierno, tras 40 años gobernando L’Hospitalet, el PSC se ha
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abandonado a la dejadez y la mala gestión. Su dejadez y su mala gestión la hemos
visto con su incapacidad de planificar, incumplen el plan de inversión municipal
2016-2019, del que solo han ejecutado un tercio de lo previsto y sus presupuestos
son papel mojado, ya que gobiernan a golpe de improvisación. Casi 110,
modificación extraordinaria de los presupuestos, llevan ustedes ya. De esto se
desprenden las innumerables promesas incumplidas de Núria Marín, los
presupuestos que son también como los de Zapatero muchas veces, Zapatero dos
que yo le llamo a este señor.
En esta moción, hablamos de la mala gestión en un campo muy delicado que es el
de la contratación pública. La Ley de contratos del sector público pone una serie de
normas para garantizar la transparencia y concurrencia, para que las contrataciones
sean lo suficientemente y lo más posible para la administración y para facilitar la
lucha contra el fraude y la corrupción.

Essent les 20:28 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

Pues bien, desde Ciudadanos hemos detectado un preocupante incremento en este
mandato de facturas que se han pagado sin que haya un contrato válido detrás.
Más de 100 expedientes, 111 concretamente, desde julio de 2015 cuando entramos
en el ayuntamiento hasta 31 de julio del 2018, que reconocen el pago de facturas
sin contratación legal previa, para evitar que las empresas lleven a juicio por
enriquecimiento ilícito de la administración.
Fíjese, hemos trabajado, hemos estado buscándolas, porque claro veíamos que era
imposible, y dense cuenta de una cosa, han ido ustedes en decadencia
permanente, porque fíjense que había unas prácticas antes que se podían ver
como más o menos correctas en los años anteriores. ¿Por qué? Porque esto que
es algo, que es una norma, que ustedes hacen de una excepción norma, al final por
no trabajar y ya veremos que dicen otros estamentos, al final fíjese lo que han
hecho aquí -en aquest moment El Sr. García Valle mostra un document- hasta
llegar aquí, imagínese. Esto supone tres años y esto otros tres, imagínense qué
decadencia y qué dejadez.
¿Ustedes creen que ha habido en estos años muchos más problemas para
gestionar que en estos? Ha sido dejadez, ha sido decir, aquí lo que nos dé la gana,
aquí vamos a estar 40 años más si hace falta, porque al final no son capaces de
quitarnos del gobierno. Bueno, y han asimilado esto como propio y hacen lo que les
da la gana y Ciudadanos hace oposición y trabaja, a pesar de que ustedes… ¿sabe
qué no hacemos? Ir por ahí a calentar oiditos. No vamos por ahí a hacer la pelotilla
a la red clientelar, que los veo permanentemente haciéndose fotos con ellos, que da
vergüenza porque en la foto siempre son los mismos, son los mismos. Alguno de
ellos están siempre en este Pleno. Y claro, parece que trabajan mucho, mientras
que los demás nos dejamos la vista trabajando para ver los desmanes que ustedes
hacen en este ayuntamiento. Y dicen que no trabajamos porque no nos vamos por
ahí de postureo, pero esto es trabajar, esto es trabajar, señores del gobierno.
Fíjense, tres años. Fíjense, el resto, ¿a dónde van ustedes a parar? ¿A qué se han
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abandonado? Se han echado ustedes… son 15 millones de euros pagados pues
como a ustedes les parece, haciendo, cambiando créditos, haciendo lo que no creo
que tienen que hacer, hay que trabajar más.
Mire, fíjese lo que dice aquí el periódico -en aquest moment El Sr. García Valle
mostra un diari-, corrupción en Melilla, seis imputados en el gobierno y habla de 6
millones. Aquí estamos hablando y no decimos que sea corrupción, ya lo veremos,
de 15 no de 6, y ha tenido un titular en la prensa. No sé qué pasa aquí, que aquí la
prensa ve poco, no sé porque, al final hay mucha comida con la prensa, porque
también hemos detectado comidas con un montón de directores de periódico, que
valen un dineral, de nuestra señora Alcaldesa, Núria Marín, que me gustaría que
estuviera aquí, a ver si se le cae la cara de vergüenza, que tiene un presupuesto en
comidas que ya lo quisieran muchas familias para todo el año en esta ciudad. Es
lamentable.
Mire, en definitiva, nosotros no queremos decir que en todos estos expedientes
haya corruptelas, que haya cosas, ya lo verá quien lo tenga que ver, porque desde
aquí, ya les digo que desde aquí va a la oficina antifraude. Mucho trabajo, cuando
nos ven ahí llegar, que hemos ido varias veces y espérese pues esto tarda tiempo
¿sabe? El problema es que esto tarda tiempo. Es posible que alguno de ustedes,
yo creo que la mayoría, ya no estén en esos asientos cuando esto salga. A favor o
en contra, pero nuestro trabajo es fiscalizar al gobierno y lo vamos a hacer. Somos
oposición, nos han puesto aquí no para llevarle el botijo como otros señores que
ustedes han comprado, que han pasado de cobrar 19.000 euros a cobrar 65.567 y
claro ahí los tienen. Nosotros trabajamos aunque ustedes se afanen en decirles a
algunos señores de su red clientelar que no trabajamos, porque no nos ven
aparecer por ahí, nada más que cuando creemos que hay que ir de vez en cuando,
porque estamos trabajando y mire, este es el fruto del trabajo, fiscalizando.
Usted decía el otro día a la prensa que no eran ciento y pico, que eran 75, que
había una media verdad. Oiga, pues si va usted y le dice eso a un juez, lo tiene
claro, porque ya admite que tiene media verdad, usted es medio culpable ya de
momento. Y si luego después dice usted, que no son ciento y pico, son 75 pues
seguramente no estaremos tan equivocados, pero no es verdad, mire, aquí está la
lista, –en aquest moment El Sr. García Valle mostra un document- yo se la voy a
dar luego porque hemos trabajado, currado, como dicen los chavales a pie de calle,
para tener toda esta información y esto tiene trabajo y eso que hemos tenido que
pelearnos muchas veces con uno y con otro para que nos lo den, porque a pesar de
que los empleados y los funcionarios son muy buenos y hacen todo lo que pueden,
siempre hay alguno por ahí que interrumpe, alguno que interrumpe, porque también
nos dicen cositas.
De manera que, señores del gobierno, se trata de que ustedes trabajen, de que
hagan las cosas como tienen que hacerlas y que no se dejen ustedes a la desidia y
que al final, unas veces seguramente alguno de estos expedientes, lo más probable
es que tengan que hacerlo, lo dice la ley, la norma, que excepcionalmente se puede
hacer, pero ustedes han hecho de la excepción norma y eso no es, porque ahí cabe
mucha cosa y yo no voy a decirle a usted, porque claro, vayan ustedes al juzgado y
tal, lo dicen aquí muy fácil porque saben que eso es muy lento y porque además
evidentemente trampas se pueden hacer y muchas veces no todas las cosas son
susceptibles de ser un delito, pero como mínimo ya les digo yo a ustedes que aquí
hay una dejadez, y una falta de ética y de trabajo que ya es punible.
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Y ahora ya veremos si quien tiene que decirlo, reconoce alguna cosa más. Yo no
me atrevo a decirlo pero a tenor de lo que dicen algunos expertos, uno no cree en
meigas pero “haberlas, hailas”. ¿Sabe? Ya lo dirá quien tiene que decirlo.
Usted tiene todo el derecho legítimo a decir lo contrario, a decir que lo hacen bien,
que son muy eficientes y yo a creérmelo o no, pero lo llevamos advirtiendo hace
tiempo, lo hemos dicho más de una vez y no corrigen, erre que erre, es lamentable
que en tres años se haga esto y en el resto todo esto, pero ¿por qué? ¿No tienen
ustedes capacidad de trabajo?, ¿hay más problemas ahora?, ¿los funcionarios son
más malos? Son los mismos. Y además ustedes hacen cosas que a mí no me
gustaría hacer si yo fuera gobierno, es delegar a veces responsabilidades en
algunas personas que tienen que tomar decisiones, que les corresponden a
ustedes, por delegación. Y hacen alguna cuestión que se ve en los expedientes que
yo no voy a… porque no soy un juez, pero que a tenor de lo que puedo intuir o ver,
puede haber alguna cuestión que no sea correcta. Por eso, ya le digo, que pronto
esto estará en manos de la oficina que tiene que estar para que diga y se
pronuncie.
Oiga, y sinceramente, me gustaría que solo hubiera dejadez, falta de ver las cosas,
falta de trabajo, falta de… en fin, desidia, porque me dolería mucho que hubiera
algo más, se lo digo en serio, no quiero que ninguno de ustedes pase por el trance
de a veces incluso inconscientemente, haber cometido algún delito. No quiero, se lo
digo sinceramente, porque a algunos de ustedes los conozco hace tiempo y no está
en mi ánimo ver a ninguno entre la espada y la pared, pero sí está en mi ánimo
defender a los vecinos y como se lo llevo diciendo mucho tiempo, ustedes han de
corregir y a ver si con esto, como mínimo, empezamos a ver que hacen las cosas
bien y que no tenemos este volumen de cosas que son excepcionales, ¿entiende?
Y la ley de contratos y sobre todo estamos quitándole a la gente que tiene que ir a
una licitación la competencia, ustedes lo saben, ¿qué le voy a explicar a usted, Sr.
Brinquis? Si usted lo sabe, es que tiene que ser muy transparente y tiene que haber
la posibilidad de ir a licitar y tal, y no que si prórroga, y que si no prórroga y tal.
Tenemos un problema ahí con el 010, que ya saben ustedes lo que han hecho y
que nosotros, a nuestro entender, creemos que es un abuso y un montón de
cuestiones que… pues no lo sé, si es que oiga, yo, la verdad, se lo digo en serio,
me niego a creer que ustedes hayan llegado a tal grado de desidia, de dejadez,
porque yo creo que tienen los mismos equipos que tenían, incluso mejores. ¿Qué
es lo que ha pasado para que haya pasado esto de un período de tiempo al otro?
¿Cuál es el problema? Explíquennoslo y si usted es capaz de hablar conmigo,
demostrármelo todo y convencerme de que esto no es como mínimo dejadez,
desidia, a lo mejor empezamos a pensar y hace el propósito de la enmienda. Claro,
porque no vale con decir los pecados al confesor y luego te ponen una penitencia y
no cumplirla. Hay que cumplir.
Si usted quiere, hablamos, nos sentamos, miramos uno por uno, vemos y usted me
dice, no, mira, por esto, por esto, me lo explica y me convence, yo ya le digo que
ponemos en cuarentena, en función de esa conversación, lo que le he dicho que es
donde vamos a ir. Le brindo esa oportunidad.

El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, per al seu
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posicionament, dóna la paraula als regidors i regidora no adscrits/adscrita i a
continuació a la resta dels regidors i les regidores representants dels grups polítics
municipals, per ordre de menor a major numero de membres.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. Mi abuela decía que “d’on no n’hi ha no en raja”. Y eso es así, pero
ustedes de donde no hay pues empiezan con insinuaciones, con juegos y acaban
trayendo una moción confusa, maliciosa, malintencionada y populista. Solo hay que
ver, exacto, el circo que están montando con su torre de Pisa.
Essent les 20:37 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Parten en su moción, o fake moción, me atrevería a llamarla, de un planteamiento
ya erróneo, no sé si por confusión o por maldad, se lo digo directamente. Bueno,
ahora le diré algunas cosas que igual le sorprenden y todo. Parten ustedes, han
cogido un período de este mandato, 2015-2018, y la vara de medir que les ha
convenido. No han tenido en cuenta, pese a que lo citan así muy de puntillitas, que
ha habido dos cambios normativos, la 39/2015 que entró en vigor en octubre del 16,
y la Ley de contratación pública, la 9/2017, que entró en vigor el 9 de mayo de
2018.
No. No ha cambiado eso, Sr. Rai, pero es que en su moción…

SRA. ALCALDESSA
Un momento, Sra. Santón. A ver, yo ruego… ¿De acuerdo? Sra. Santón.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Por aclararle. En su moción dice que a fecha de 24 de octubre del 17, piden una
documentación que la Ley 9/2017 dice que es obligatoria y tal. Fantástica, pero si
es que entró en vigor meses más tarde. Aquí crean confusión, empiezan al juego
tonto de mezclar cosas, de coger toda esa contratación que corresponde de leyes
diferentes y mezclarla toda con lo que les interesa, para al final pues llegar a eso, a
una caza de brujas, porque tampoco han tenido en cuenta los procesos de
armonización, no han tenido en cuenta absolutamente nada, únicamente han ido a
salpicar con el ventilador.
Mire, lo que han creado aquí, por mucho discurso a nivel político contra los políticos
del Sr. Miguel García, lees la moción y lo que hay aquí es una caza de brujas a los
funcionarios de esta casa, con lo cual les reitero nuevamente un poquito de respeto
a todas aquellas personas que trabajan a diario en la gestión de las áreas, en
contratación, en Intervención, en Secretaría y en todos los servicios de esta casa,
porque me parece que andan muy perdidos o con muy, muy malas intenciones.
Voto en contra. Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Voto en contra.
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SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Votem a favor d’aquesta moció, perquè els acords són clars, directes i creiem estan
adreçats a assolir més transparència en matèria de contractació, i a lluitar contra la
discrecionalitat i manca de control en aquests contractes, especialment els menors i
per tant, no tan regulats legalment. Però aprofitem per recordar quina és la nostra
visió sobre un tema tan important com és la contractació pública.
En primer lloc, reivindiquem que tots els grans contractes de serveis essencials i
continuats en el temps, siguin remunicipalitzats per a la seva gestió directa des de
la plantilla pública i retornant el coneixement, experiència i responsabilitat total
sobre la gestió, al propi Ajuntament, especialment quan es tracta de serveis
municipals de caire social, o gran repercussió per a la qualitat de vida de les veïnes
de la nostra ciutat.
En paral·lel, mentre arriba el moment de poder recuperar la prestació directa
d’aquests serveis, no podem parlar de contractació pública sense parlar de la
incorporació de clàusules socials. Ens trobem en un moment clau al respecte, les
grans multinacionals i empreses de l’IBEX 35 han deixat clar que la contractació
pública és un dels seus grans nínxols de mercat, i estan cooptant els contractes
públics, fins i tot els de caire social i comunitari, aplicant la màxima competitivitat
comercial, empresarial, deixant fora amb ofertes marcadament economicistes, a
cooperatives, petites empreses i/o també associacions, fins i tot molt vinculades,
aquestes, al territori, que podrien aportar molta més qualitat, proximitat i humanitat
al servei municipal contractat.
Per tant, sense establir uns criteris en la contractació que valorin altres qüestions
més enllà dels diners i les grans estructures empresarials, la contractació publica,
els nostres serveis a la ciutadania, seran objecte de mercadeig entre les grans
empreses licitadores. Aquesta no és una qüestió menor, tot i ser totalment legal.
Aquesta moció que ens ha presentat Ciutadans, al nostre entendre, és molt
legalista i garantista, però el marc normatiu actual no ens allunyarà del veritable risc
de supeditar els interessos de les veïnes i de nodrir amb aquests, els ingressos de
grans empreses. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En relació amb aquesta moció, votem a favor però vull aclarir una cosa. És evident
que sempre hem d’estar a favor de la transparència i de que tot es faci bé, però el
què es desprèn d’aquesta moció també, és de que jo els hi demano al partit
proposant, com li demanaria a qualsevol, si vostès tenen, creuen que algú, en
aquest cas l’equip de govern, està fent coses malament, jo crec que aquí no ho han
de portar, en el Ple de l’Ajuntament, a explicar-ho, hi ha altres... no, si creuen que
ho estan fent malament, hi ha altres llocs, perquè portar tot això aquí, bé, jo no sé,
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puc parlar?
Doncs crec que si una persona, si hi ha algú que ho ha fet malament, hi ha altres
llocs per portar-ho i, torno a repetir, està en el seu dret i, és més, si saben que ho
han fet malament i no ho fan, actuarien en connivència amb qui ho ha fet, que
encara és pitjor, perquè qui sap que algú ha fet un delicte i no el denuncia, encara
és pitjor.
Per tant, torno a repetir, voto com he fet abans i faig la matisació. És que em
sembla absurd portar una moció que digués el contrari, és a dir, hem de preservar
la transparència i el bon funcionament d’aquest ajuntament, governi qui governi. Per
tant, la moció que sí, però si hi ha un transfons de que vostès creuen que hi ha
alguna cosa malament, portin-ho on ho han de portar, perquè sinó estaran sent
connivents amb aquell que creu que vostè està fent un delicte, i per tant seria molt
absurd que això només formés part d’un teatre polític, aquí davant, portant aquests
expedients.
Jo no necessito que em diguin que hi ha 150, 300 o 1.000 expedients i me’ls portin
aquí a pes, a quilo, com si fossin pomes i peres, per demostrar això. En tot cas, si hi
ha alguna irregularitat, torno a repetir, portin-ho on ho hagin de portar i esclareixin
els fets, perquè em sembla que tot això que s’està fent aquí ara, a part de formar
part d’un circ, seria entrar en molt mala praxis política per part de tots els que som
aquí.
L’ajuntament de la nostra ciutat i els ciutadans de L’Hospitalet es mereixen una
millor praxis política per part nostra. Ens podem equivocar fent coses, però no
podem muntar circs d’aquesta manera per intentar tombar a unes persones. És lícit,
no sé si és honest, però és lícit, però, torno a repetir, jo, i crec que quasi ningú
necessita portar 25 blocs de papers per dir això. Jo no sóc d’aquest parer i per tant,
torno a repetir, voto a favor de la moció però amb aquestes matisacions.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Poco que añadir a la moción que ha presentado Ciudadanos. Vaya por
delante que el Partido Popular votará también a favor. Estamos de acuerdo en
muchas de las afirmaciones que se hacen en la moción y que se plantean y de
cómo actualmente se gestionan los contratos administrativos. Entendemos que todo
aquello que vaya en favor de la transparencia y mejorar la gestión, y sobre todo
descargar a los funcionarios de posibles responsabilidades, es positivo para la
propia administración y para los ciudadanos de L’Hospitalet.
Por tanto, nosotros votaremos a favor y también instamos, al igual que ha hecho el
compañero del PDeCAT, a que si realmente hay alguna posible irregularidad que
ustedes han detectado de manera flagrante, pues que finalmente lo lleven donde
tengan que llevarlo y no vengan aquí y digan que lo van a llevar al Tribunal de
Cuentas, pero luego dicen que si se lo explican en los despachos, pues que
entonces ya no lo llevan. Esto no me ha cuadrado demasiado, sinceramente. Por
tanto, votaremos a favor y que lo llevemos. Que lo lleven, que lo lleven.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Primer, manifestar el nostre compromís absolut i total amb la responsabilitat i la
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transparència amb tot el que té a veure amb la gestió dels recursos municipals, i en
especial pel que fa a la contractació pública.
Nosaltres votarem a favor dels acords, però sí que volem manifestar que la moció,
ja s’ha dit que és bastant confusa, intenta simplificar un assumpte que segurament
és molt més complex i es fan unes acusacions que després... i s’insinuen certes
coses que després no es recullen als acords.
Per tant, votarem a favor dels acords, els que no diuen res de l’altre món, perquè
realment de totes les acusacions que es fan a la moció a la part expositiva, després
als acords simplement es diu de complir amb la normativa, o sigui és perfectament
assumible, però sí que creiem que era totalment innecessari muntar un circ aquí al
Ple amb la pila de papers. Era un altre lloc si realment hi ha sospites fonamentades
sobre irregularitats, no és el lloc aquí el Ple de l’ajuntament, demanant que si es fan
reunions es desdiuen i no sé quines històries més. Totalment innecessari. Moltes
gràcies.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció per la bona gestió de la contractació pública a l’ajuntament de
L’Hospitalet i acabar amb la contractació irregular, faré un posicionament que crec
que ja ha repetit la resta de grups. És a dir, els acords que presenta aquesta moció
són acords que és difícil votar en contra, perquè el que demana és el compliment
de la llei únicament i de la normativa, per tant tots entenc, que estem d’acord amb
això, altra cosa és la part expositiva de la moció que és més complicada de pair.
L’opinió que tenim des del nostre grup municipal de Canviem és la mateixa que han
exposat altres companys. Votarem aquesta moció a favor perquè demana el
compliment de la llei, però el que sí que demanem és que, si cap grup d’aquest Ple
municipal creu que hi ha alguna irregularitat o alguna il·legalitat als expedients de
contractació d’aquest ajuntament, doncs l’ha de portar als tribunals per tal que
s’esclareixin els fets i es busquin responsabilitats.
Per a nosaltres, el que hem comentat, els acords de la moció demanen compliment
de la norma i de la llei i això és impossible votar-ho en contra, per tant votarem a
favor.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. A ver si soy capaz de estar a la altura hoy del Sr. García.
Una vez más, el grupo de Ciudadanos nos trae al Pleno una de sus mociones fake.
Estas mociones tendenciosas en las que la parte expositiva pone mentiras
adobadas con normativa jurídica y gráficos absurdos para darles un barniz de
credibilidad, para llegar a la conclusión de que este ayuntamiento hace las cosas
muy mal, y en el caso de contratación súper mal. Utilizan el mismo modus operandi
que en el mandato 2011-2015 Plataforma por Cataluña, con la novedad de
clenbuterar jurídicamente las mociones. Sr. García, yo no sé si lo que usted quiere
es ser alcalde de esta ciudad o secretario del ayuntamiento o interventor municipal,
la verdad es que me tiene usted un poco desorientado, como cuando habla del
tema del pocero, igual.
Y le digo esto porque, por ejemplo, me sorprende que ustedes escriban una moción
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en la que hablan de datos del 2018, cuando ni el mismo equipo de gobierno tenía
esos datos cuando presentaron la moción, no sé de dónde los han sacado. No sé
de dónde sacan ustedes la cantidad de 102 expedientes, ahora hablando, habla de
111. A título informativo decir que están basadas, esta afirmaciones, sobre el 1 %
de los expedientes del ayuntamiento. El desgobierno, la mala gestión, la
inoperancia se basan en el 1 % de los expedientes del ayuntamiento, moción fake e
hiperbólica, también muy típica de usted, y que representan según ustedes un total
de 14 millones de euros, ahora ha dicho 15, se contradice en la moción cuando
habla… tampoco sabemos de dónde ha sacado esos datos el Sr. García, lo que sí
que, por lo menos, como mínimo, nos parecen bastante exagerados. Y aunque
representen el 1 % del presupuesto, tampoco se puede hablar con tanta ligereza
del dinero de los contribuyentes, Sr. García. Creo que si en vez de una moción de
nueve páginas… ahora entiendo de dónde sale la moción de nueve páginas.
En un examen del instituto yo creo que sacaría un cero por inventarse los datos, Sr.
García. Y si lo que está haciendo es un trabajo de final de grado, le aconsejo que lo
haga de otra temática, porque en ésta está muy verde. Me parece que este
ayuntamiento, en temas de contratación, ha sido y es escrupulosamente
transparente. Es más, hemos sido de los pocos ayuntamientos que tenía a los
grupos de la oposición en la mesa de contratación, que por cierto, muchos de ellos
no aparecían por la mesa de contratación cuando podían. Y si ahora no lo están, es
porque la nueva ley de contratos no lo permite y ahora tenemos una mesa de
contratación mucho más transparente, porque es electrónica. Por lo que también
nos hace poner en duda y creemos que esta moción hace poner en duda, la
profesionalidad de los trabajadores municipales, Sr. García, no de los políticos sino
de los trabajadores municipales.
Con respecto a los contratos menores, recordarle que usted nombra el artículo 118
que hace referencia a la nueva ley de contratos. Durante toda la moción se refieren
a contratos menores a los que no se les aplica el artículo 118, porque son
anteriores. Le estoy dando pistas para que mejore su trabajo de final de ciclo, Sr.
García. Este ayuntamiento siempre ha tenido una normativa reguladora de los
contratos menores y lo saben.
Más mentiras, decir que un consejo escolar de un instituto ha hecho un contrato,
me parece una barbaridad, Sr. García. Decir que la directora de la escuela de
música no es funcionaria, yo creo que le debería dar vergüenza, lleva aquí casi 4
años de regidor y todavía no sabe ese dato. La sindicatura de comptes de Cataluña
tiene publicado en su web el informe número 30/18, Sr. García, ya puede consultar
lo que está publicado en la web, también es transparente.
Sobre los acuerdos y las resoluciones contrarias a las objeciones de los
interventores dónde incluye al ayuntamiento de L’Hospitalet, como no puede ser de
otra manera. En ese informe se explicita que todos los casos son prórrogas de
servicios públicos por finalización del contrato vigente -en aquest moment El Sr.
Brinquis mostra un document-, y que en todos los casos hay crédito presupuestario,
que eso es lo que sería grave, lo que pasa es que creo que todavía no ha llegado al
curso dónde se imparte esa asignatura.
La finalización del contrato es porque ha habido un recurso durante la licitación del
contrato, porque se declara desierta la licitación o porque se devuelve el contrato al
ayuntamiento antes de la finalización del mismo, Sr. García. Excepciones
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totalmente recogidas en el ROAS.
Y para acabar Sr. García, déjeme que le haga dos preguntas. Le voy a poner un
caso práctico, para continuar con el examen, porque como de momento tiene un
cero. Sacamos una licitación…

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

por lo menos soy licenciado, Sr. García. Sacamos una licitación para el suministro
de gas a todos los edificios municipales donde incluyen servicios municipales, las
escuelas. Gana la licitación una empresa que oferta un precio x, resulta que el
precio del gas durante el año siguiente sube de una manera considerable y esa
empresa decide rescindir el contrato, tal y como le permite la norma, ¿cómo no
puede ser, usted qué haría?
Lo que hemos hecho nosotros es obligar a la compañía a que siga suministrando el
gas a los edificios municipales, hasta que saquemos una nueva licitación y lo gane
una empresa que nos dé el servicio, ¿le parece lógico verdad? Pues eso es lo que
está denunciando usted con esa moción.
Y segunda pregunta. Ya estamos acostumbrados a la salidas de tono machistas
hacia nuestra Alcaldesa, pero ¿tan mal se ha portado con usted la regidora
Esteban, que en la moción anterior le ha quitado la palabra, no la ha dejado
intervenir y ahora la tapa con un burka administrativo? Gracias.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sr. Brinquis. El que parece que no ha pasado por el máster de contratación
pública ha sido usted, porque usted nos pone aquí un ejemplo que, efectivamente,
pero para eso está la ley, para esos ejemplos que usted ha puesto, que son la
excepción y lo que usted estaría absolutamente legitimado a hacer, lo que dice que
ha hecho, pero estamos hablando de otras cosas, hombre. No confunda usted al
personal.
Mire, que no vale, que no cuela. Usted, Sr. Brinquis, obviamente y además tiene
que hacer ahí… no es capaz de hacer un alegato, tiene que apuntarse ahí, porque
claro como no tiene la credibilidad absoluta de que lo que está diciendo es así, pues
se apunta para no salirse porque no tiene argumentos, apunta ahí cositas y tal.
Mire, yo no he dicho que yo diga que ahí se ve claramente un delito. He dicho que
tendrá que verlo quien entiende de eso, pero que nosotros entendemos que puede
haber cuestiones que van más allá de lo razonable, lo he dicho. E incluso he dicho,
oiga, si usted es capaz de darme explicaciones y me convence, pues hablamos,
pero es que yo tengo también personas que están trabajando en el grupo, que son
licenciados, que son licenciados en derecho, que conocen la administración pública,
que saben de lo que hablan. Oiga, yo no creo que me estén hundiendo a mí en la
miseria cuando me dicen, oye, mira, aquí vemos esto y esto y esto y esto. Habrá
que darles credibilidad también, lo mismo que usted la pueda tener. Por lo tanto, yo,
mi obligación como portavoz es traerlo aquí y tal.
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Y mire, y si lo he traído aquí y dicen que es un espectáculo, es porque usted, igual
que el Sr. Fran Belver, suele mentir porque un día en una radio el Sr. Fran Belver
mintió miserablemente y yo no llevaba la documentación para demostrárselo y me
tuve que envainar la boca y callarme. Él decía que era mentira, que no existía la
documentación que nosotros habíamos dicho, que habíamos ido al notario
previamente, que no existía, cuando dijimos que acertábamos todos los puestos
que se habían puesto a concurso, para entrar en la administración pública, altos
cargos.
Y él dijo allí que era mentira, lo negó dos o tres veces, claro yo no tenía allí la
documentación porque no me la llevé y obviamente pues ahí quedó su palabra
contra la mía y él me dijo que yo era un embustero, literalmente usted lo dijo, me
sentó muy mal. Sí, usted lo dijo, está grabado, usted lo dijo y eso está muy mal
porque usted sabe que sí existe, además es que yo se la enseñé a usted y
entonces usted sabe que existe y por eso he traído esto hoy aquí, porque sabiendo
que usted lo iba a negar, porque ya conocemos de sus prácticas, pues ante la
evidencia y le traigo la lista y si quiere usted ahora yo se la doy para que la vea,
dónde habla de esas cantidades. Estamos hablando de 14 millones, 980 y tantos
mil euros. Usted dice que nos equivocamos en las cifras, que he dicho 15, oiga, sí,
son 14.980.000 euros. Sí, no tengo que leer más, si lo sabe, lo que iba a decir aquí
lo sabe, lo que pasa es que tiene que negar la mayor.
En definitiva, esto está aquí, no por dar espectáculo como dicen algunos, sino
porque ustedes lo iban a negar. Hemos hecho un trabajo fuerte y como ya venía el
gato escaldado, del agua fría huye como se suele decir, porque el Sr. Belver hizo
esto una vez, dije, esta vez no me pillan. Llevo la documentación y no la he puesto
aquí para tapar, ni mucho menos, a mi compañera. Porque oiga, y como el tiempo,
el tiempo ya habíamos quedado que sería así, ya habíamos quedado que se haría
así, que yo consumiría el primero y ella consumiría los otros minutos que quedaban,
¿me entiende? O sea, no venga aquí haciendo intenciones, declaraciones de lo que
hemos hecho nosotros. De machista, nada.
Y lo que he dicho de la Sra. Marín, no tiene nada que ver con el machismo. He
dicho que con ardor patriótico dijo, viva España, y que le faltó ponerse el gorro de la
legión y la cabra y ya está. ¿Eso es machismo?, ¿o es que no puede decir una
mujer igual, viva España, que un hombre? Yo no seré nunca capaz de criminalizar a
una mujer porque diga una cosa u otra, ni a un hombre, por supuesto.
Por lo tanto, estos argumentos, usted lo que tiene que hacer es rebatir esto, donde
le llamen o conmigo y no venir aquí diciendo milongas y que si espectáculo o no
espectáculo. 15 millones de euros en contratación irregular, hay que entender lo
que quiere decir contratación irregular, no quiere decir que sea un crimen, a dedo,
dátil, dátil y eso de que ustedes lo hacen ahora… verbal, sí, sí. Y claro que sí, y lo
va a ver usted en los expedientes, seguramente a lo mejor está usted tan poco
metido, tanta desidia en el trabajo, que no se ha enterado de muchas cosas que
han pasado, fíjese lo que le digo. Por supuesto, la Sra. Núria Marín ni las rasca, ni
las tasca porque está en otras historias, está por ahí dando abrazos, en la tele, en
la radio, haciéndose fotos y de vez en cuando pues en los barrios para que no
digan, que el Miguel García me va a decir que estaré en la tele y no vengo aquí,
inaugurando.
Mire, lo que estamos denunciando aquí es una mala praxis que ya veremos si va
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más allá de eso, ya lo veremos, pero que yo como no soy un especialista en la
materia, pues no tengo argumentos para decir si hay o no delito y, evidentemente,
Sr. Monrós, claro, claro que lo vamos a llevar y usted ha votado porque dice, mire,
es que vamos aprendiendo ya a hacer mociones, porque a veces en cuanto
ponemos una coma mal, ustedes se escapan porque en el fondo no les gusta votar
a favor y usted más, que siempre vota a favor del gobierno.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Sr. García, ha acabat la moció circ i li dic així perquè em pensava que s’havia
oblidat de mi, però ha tornat a recordar-me. Jo voto a favor del govern?...

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

Perquè parla? Jo no voto a favor del govern. Jo voto el que crec que he de votar,
que a vegades pot anar a favor del Partit Socialista, a vegades va a favor
d’Esquerra Republicana, a vegades va a favor de vostè. Miri que costa a vegades,
però ho faig perquè miro el fons, el bon fons que pot tenir la moció. A vegades he
votat a favor del PP, de la CUP i de tots, és a dir, voto aquelles coses que crec que
són millors per a L’Hospitalet. Per tant, deplorablement ha acabat la moció circ
d’aquest tema, carregant-me-les jo.
Torno a repetir, miri, vostè ha presentat una moció, nosaltres li hem votat una
moció, però la part d’aquests no sé quants expedients, porti-la on l’hagi de portar,
però no confongui irregularitat amb il·legalitat, perquè em sembla que aquí tothom
fot màsters de dret, però ningú no sap traduir ni interpretar. Una irregularitat no té
perquè ser una il·legalitat, d’acord? I una il·legalitat, com vostè la fa palesa amb
aquesta moció, és sinònim de frau. Si és així, no confongui a vegades el Tribunal de
Comptes amb els tribunals per a altres temes. No ho confongui i porti-ho on cregui
que... seria l’honest i lo lícit, però no barregi els temes. No confongui a la gent que
té a l’altre costat, perquè no s’ha de confondre irregularitat amb il·legalitat.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sr. García, si le respondo, porque le respondo, si le respondo muy jurídicamente
porque le respondo jurídicamente, si le respondo como usted nos tiene
acostumbrados, es que no tengo información o que no sé. ¿Qué quiere decir, que
usted no sabe? He intentado, lo he dicho al principio, he intentado ponerme a su
altura, como en el tema del debate, no tanto como la Sra. Esteban.
Pero yo creo que la desidia es la suya, Sr. García, solo hace falta escucharle en
estos Plenos. Y por supuesto, es que hacer cumplir la ley es lo que hace este
ayuntamiento, si es que no es un tema de la moción, como han dicho todos los
grupos políticos, el problema son los casos o lo que está usted insinuando. Eso es
la desidia, eso es lo que hace que la gente no quiera la política, odie la política.
Hágaselo mirar, Sr. García.
SR. BELVER VALLÉS (PSC-CP)
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Alguna cuestión. Usted se cree que hay aquí algún concejal en el gobierno, yo, no
pongamos a ninguno, yo, llego a mi área, cojo a un técnico municipal, a un jefe de
servicio y le digo, mira, hay un contrato que se acaba de aquí seis meses, no lo
licites y lo dejamos correr.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

¿Usted de verdad cree que yo hago eso?, ¿usted se cree que de verdad yo hago
eso? Porque si usted se cree que hago eso, usted no tiene ni idea de lo que está
hablando y mire, de lo que estoy seguro es que el Sr. Rainaldo Ruiz, él sabe
perfectamente que eso no es así. Él ha sido asesor jurídico mío en el área de
seguridad ciudadana durante años. Jamás he hecho una cosa así.

El Sr. Ruiz Narváez intervé sense micròfon.

¿Nunca, verdad? Perfecto. Que quede eso claro, porque mire, errores cometemos
todos, ya le ha dicho el Sr. Brinquis, estamos hablando del 1 % de la contratación.
Usted quiere hacer de la excepción, un mundo y del mundo quiere hacerse una foto
y de la foto quiere hacer yo que sé qué. Por favor váyase a otro sitio a hacerlo.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sr. Fran Belver, que no va por ahí la cosa y además lo he explicado 40 veces.
¿Por qué antes de tener la herida se pone usted la venda? Yo he dicho aquí lo que
he dicho y está registrado. Ahora que se pueda entender insinuaciones, eso no va a
ningún sitio. Lo que va a un sitio son los expedientes, que los mirará quien los tenga
que mirar, incluso he dado la posibilidad de que si estoy en un error, que yo por lo
que me asesoran creo que no, creo que no, que se me saque de ese error, se lo he
dicho. Por eso me decía la Sra. del PP, oiga, y usted ya va a recular. Oiga, yo, si no
me convencen, no reculo, pero uno debe dar una oportunidad al diálogo, como
dicen los señores de Esquerra Republicana y es verdad, el diálogo debe tener, pero
claro, siempre que esté dentro de la ley, sino mala cosa.
En cualquier caso, Sr. Fran Belver, yo no dudo de su honestidad particular ni
personal, los conozco y ya le digo, que me dolería mucho que por tener que utilizar
la oficina antifraude porque no lo vemos claro y podemos tener dudas porque nos
dicen otros señores que parece ser que saben más que yo de esto, pues ustedes
alguno tuviera un problema. A mí no me gustaría y no lo hacemos con esa
intención, sino que queremos que rectifiquen, que rectifiquen de una vez y no
hagan de la excepción, norma, porque si bien es cierto que algunos de estos
expedientes se podrán salvar, porque había motivo, hombre, hay algunos que
tienen… no los entendemos y no los vemos claros y como no hay manera de hablar
con ustedes porque lo niegan todo, pues no tenemos más remedio que venir aquí,
como nos pasó con aquello que me defraudó usted mucho, Sr. Belver, porque que
usted dijera que era mentira aquello, cuando usted sabía que era verdad, por eso
he traído la documentación hoy, para que yo no corriera el riesgo de que me dijeran
que era mentira, pero mire, si no se trata de intentar pasar una idea de
criminalizarlos a ustedes y que los vean como delincuentes, si es que yo no creo
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que ustedes sean delincuentes. No lo creo, es que no lo creo.

SRA. ALCALDESSA
Muchas gracias, Sr. García. Pasaríamos ya a las mociones de Iniciativa per
Catalunya-Verds-Esquerra Unida-Alternativa-Pirates.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la
moció número 20, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.

MOCIÓ 20.- PARA LA BUENA GESTIÓN EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
EN EL AYUNTAMIENTO DE L'HOSPITALET Y ACABAR CON LA
CONTRATACIÓN IRREGULAR.
Es dóna compte de la moció, que sotmesa a votació, ha estat aprovada amb 14
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels
representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs. Francisco Javier Martín Hermosín
i Pedro Alonso Navarro i amb 13 vots en contra dels representants del PSC-CP,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i del REGIDOR i LA REGIDORA NO
ADSCRIT/A, Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
ATENDIDO que, a falta de unos meses para la conclusión del mandato y con los
datos obrantes en poder de este Grupo municipal, desde el 15 de junio de 2015
hasta 31 de diciembre de 2018, este Gobierno municipal ha utilizado la figura de la
conversión administrativa y el reconocimiento extrajudicial de crédito en 102
ocasiones, para intentar camuflar de una forma fraudulenta, como mínimo,
inoperancia, ineficacia en la gestión de los recursos y el simple desgobierno, para
evitar actuar conforme a derecho en un ámbito tan sensible, y en el que es exigible
la máxima publicidad y transparencia, como son los contratos del sector público.
Como se recoge en la exposición de motivos de la Ley de Contratos del Sector
Público:” Los objetivos que inspiran la regulación contenida en la presente Ley
son, en primer lugar, lograr una mayor transparencia en la contratación
pública…” “El sistema legal de contratación pública que se establece en la
presente Ley persigue… en todo momento la eficiencia en el gasto público y el
respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación,
transparencia, proporcionalidad e integridad”... “Con independencia de las
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normas llamadas a facilitar la lucha contra el fraude y la corrupción, se incluyen
nuevas normas tendentes al fomento de la transparencia en los contratos. Así, debe
mencionarse, entre otras cuestiones, la introducción de una novedad significativa:
la supresión del supuesto de aplicación del procedimiento negociado sin
publicidad por razón de cuantía”… “Dicho procedimiento, muy utilizado en la
práctica, resultaba muy ágil pero adolecía de un déficit de transparencia, al
carecer de publicidad, corriendo el riesgo de generar desigualdades entre
licitadores. Para paliar estas deficiencias, se crea en la Ley un nuevo
procedimiento de adjudicación, el denominado Procedimiento Abierto
Simplificado… concebido para que su duración sea muy breve y la tramitación muy
sencilla, pero sin descuidar, sin embargo, la necesaria publicidad y transparencia
en el procedimiento de licitación del contrato. En este procedimiento se
habilita además una tramitación especialmente sumaria para contratos de
escasa cuantía que ha de suponer la consolidación de la publicidad y la
eficiencia en cualquier contrato público, reduciendo la contratación directa a
situaciones extraordinarias”.
Estamos hablando de 102 expedientes de conversión administrativa y
reconocimiento extrajudicial de crédito; es decir, 102 expedientes que han eludido
las prescripciones legales recogidas en la Ley de Contratos del Sector Público y
cuyo valor total acumulado (del cuatrienio 2015-2018), asciende a la cantidad de
14.896.981,80 €.
Esta elusión de las prescripciones procedimentales (mediante la adjudicación verbal
directa y sin publicidad, prohibida expresamente por la Ley), atenta contra los
principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia y libre competencia
de las empresas. Y, la mayoría de ellos, por carecer total y absolutamente del
procedimiento establecido al efecto, son actos nulos de pleno derecho, como se
recoge en el Artículo 39.1 de la Ley de Contratos del Sector Público en relación con
el artículo 47 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (y así lo califican los informes jurídicos
que acompañan a los diferentes expedientes).
En la relación de los 102 expedientes, 47 de ellos (no vamos a introducir ningún
elemento de duda respecto a posibles fraccionamientos en los contratos de obra,
suministro o servicio, porque no tenemos indicios o prueba de ello) se refieren a
contratos menores que, a pesar de no haber cumplido las prescripciones del
artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público:
“-En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del
órgano de contratación motivando la necesidad del contrato. Asimismo se requerirá
la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente,
que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan.
- En el contrato menor de obras, deberá añadirse, además, el presupuesto de las
obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas
específicas así lo requieran. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas
o unidades de supervisión a que se refiere el artículo 235 cuando el trabajo afecte a
la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.
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- En el expediente se justificará que no se está alterando el objeto del contrato para
evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no
ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente superen la cifra
que consta en el apartado primero de este artículo. El órgano de contratación
comprobará el cumplimiento de dicha regla.
- Los contratos menores se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4”.
Al no exigir ningún procedimiento de adjudicación, no se puede entender que se ha
prescindido total y absolutamente del procedimiento establecido; siendo, por tanto,
susceptibles de conversión o convalidación. No obstante, como se ha manifestado,
en el expediente ha de constar justificación de que “no se está alterando el objeto
del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que
el contratista no ha suscrito más contratos menores que individual o conjuntamente
superen la cifra que consta en el apartado primero de este artículo (118 de la
LCSP)”. Ninguno de los expedientes de conversión y reconocimiento extrajudicial
de crédito que se podrían haber formalizado mediante contrato menor, contiene
esta justificación que evitaría cualquier suspicacia de fraccionamiento del
contrato y/o favorecimiento de un contratista particular.
VISTO el gráfico de las conversiones y/o convalidaciones administrativas acordadas
por la Junta de Gobierno Local, desde el año 2011:

De dicho gráfico y de los datos obrantes en los diferentes expedientes, resulta
sintomático que la excepcionalidad (sin entrar en otro tipo de valoraciones) de la
conversión administrativa y del reconocimiento extrajudicial de crédito, queda
plasmada en el reducido número de los mismos en los ejercicios del 2011 al 2014.
A partir del año 2016 se hace palmario el uso excesivo e injustificable de la
contratación verbal (prohibida expresamente en el artículo 37 de la Ley), sin

…/…

122

publicidad ni concurrencia para evitar, a través de la adjudicación directa y sin
formalidad alguna, la libre competencia de las empresas. Cabe encontrarle una
correlación directa entre la entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y el
crecimiento desmesurado de los expedientes de conversión administrativa y
reconocimiento extrajudicial de crédito en este Ayuntamiento.
ATENDIDO que de la documentación obrante en los expedientes citados se ha
constatado un hecho gravísimo: en la casi totalidad de los expedientes de
conversión administrativa y reconocimiento de crédito, para sorpresa de este grupo
municipal, no sólo se han vulnerado las prescripciones legales tendentes a evitar
cualquier indicio o interpretación de parcialidad en la “contratación” saltándose total
y absolutamente los procedimientos establecidos al efecto, sino que la obligación
que nace para este Ayuntamiento derivada de la prestación del servicio, suministro
u obra, realizada de forma verbal (es decir prohibida) con una empresa, ha partido
de funcionarios con mayor o menor responsabilidad en la Organización
administrativa y, para colmo del despropósito, en diversos expedientes quien
decide el nacimiento de la obligación, quien “contrata” con la empresa
verbalmente, obligando al Ayuntamiento, no tiene vinculación funcionarial o
laboral con el mismo (un Consejo escolar de un centro de educación
secundaria, una Directora de la escuela de música o un Asesor del Gabinete
de Alcaldía; un asesor que se autodenomina y firma como Director de
comunicación en expedientes administrativos).
A modo aclaratorio, la Junta de Gobierno Local, mediante acuerdo núm. 618 de 23
de junio de 2015, delegó en los Tenientes de Alcaldía, Regidores de gobierno y los
regidores Presidentes de Distrito, entre otras:
“a. Les facultats per a dictar els actes de tràmit i definitius per a l’adjudicació dels
contractes menors, dins dels límits previstos en aquestes bases, així com
l’autorització i disposició de despeses i el reconeixement d’obligacions derivades
dels actes dictats en l’exercici d’aquesta delegació”.
Esta delegación establece que son los órganos citados los únicos facultados
para vincular u obligar a este Ayuntamiento en el ámbito de las facultades
delegadas.
Ante estos hechos nos planteamos las siguiente dudas: ¿A qué se debe el hecho
de que la decisión para “contratar” verbalmente fuera adoptada por funcionarios o
personal laboral al Servicio de este Ayuntamiento, como se hace constar en los
propios informes que obran en los expedientes (algunos firmados por funcionarios
con la categoría de administrativos); personal que carece de cualquier facultad
representativa del Ayuntamiento y sin capacidad para vincular u obligar a la
Corporación? Aclarar que en ninguno de los expedientes o informes se hace
mención a alguna eventual orden expedida por el órgano competente para adoptar
dicha decisión. ¿Qué pretenden los diferentes responsables políticos
parapetándose tras los funcionarios, evitar la imagen de falta de planificación
y control de las diferentes Áreas de las que son responsables? ¿Intentar
eludir cualquier responsabilidad que se pudiera derivar de la adopción de
dichos actos nulos de pleno derecho, haciendo recaer sobre determinados
funcionarios una facultad que no les corresponde?
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VISTO que el Gobierno municipal, para paliar las graves deficiencias de los actos y
resoluciones relacionadas con los expedientes referidos, ha venido usando la figura
de la conversión administrativa y el reconocimiento extrajudicial de crédito. Esta
figura, la conversión administrativa, recogida en el artículo 50 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, que dice textualmente: “Los actos nulos o anulables que, sin
embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán
los efectos de éste”.
Es decir, la conversión exige que los expedientes a que nos referimos contengan
unos elementos, distintos del de contratación, y que produzcan los efectos
correspondientes a dichos elementos. Como dice el Catedrático Vicente Escuin,
con cita del profesor García de Enterría, “reconoce la aplicación de la
conversión de actos nulos o anulables como un instrumento que aminora los
efectos que se derivan de una declaración de nulidad de un acto
administrativo, instrumento distinto al de su convalidación. Así, el acto
seguirá siendo nulo pero la conversión permitirá que produzca efectos si el
acto anulado cumple con todos los presupuestos de otro tipo de acto”. El
propio García de Enterría cita como ejemplo teórico el del nombramiento irregular
de un funcionario en propiedad que puede producir los efectos de un nombramiento
como funcionario interino.
De lo dicho, hemos de concluir que deberemos atenernos siempre, a la hora de
poder usar la conversión administrativa de un acto nulo de pleno derecho, al hecho
de si el acto nulo puede o no desplegar efectos, como consecuencia de sus
elementos constitutivos, para el caso concreto.
En los expedientes a los que nos referimos en esta moción, en los que el único
elemento que obra en los mismos es la “contratación verbal” (en numerosos casos,
con el informe del técnico o funcionario en el que consta que la contratación la
realizó él), se nos plantea la duda de: ¿qué elementos (que no sean ilegales, claro)
pueden servir de presupuesto para otro tipo de actos? ¿Por qué no se reconoce la
ilegalidad del acto realizado y se declara su nulidad de pleno derecho mediante la
revisión de oficio? La única respuesta es que con la figura de la conversión
administrativa el Gobierno municipal elude el estigma de la ineficaz gestión
que va aparejado al recurso de revisión: reconocimiento de la nulidad de
pleno derecho del acto o resolución administrativa, previo dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora; que de ser excepcional, avalaría su gestión, pero
en el caso de nuestro Gobierno municipal, los 102 expedientes, son la muestra de
una pertinaz inoperancia e ineficacia, si no comportamientos aún más
injustificables, que perjudica de manera soez los principios que avalan la Ley de
Contratos del Sector Público: la igualdad de trato, no discriminación, transparencia
y libre competencia de las empresas.
ATENDIDO que de conformidad con el artículo 39 de la Ley de Contratos del Sector
Público, es causa de nulidad de pleno derecho:
“1. Son causas de nulidad de derecho administrativo las indicadas en el artículo 47
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas”.
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Estas causas son, entre otras: Los actos dictados prescindiendo total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de las normas que
contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos
colegiados.
La contratación verbal está prohibida en el ámbito de la contratación administrativa
y supone prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido
(así lo manifiestan los informes jurídicos que acompañan a los expedientes,
excepción hecha de los contratos menores que, en determinadas circunstancias,
pueden ser convalidables).
Y la consecuencia de la nulidad de dichos actos ilegales por prescindir total y
absolutamente del procedimiento legalmente establecido, es su revisión de oficio o
a instancia de parte, de conformidad con lo establecido en el artículo 106 de la
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas:
“1. Las Administraciones Públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a
solicitud de interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de
oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía
administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos
en el artículo 47.1”.
La Ley 26/2010, de 3 de agosto, de régimen jurídico y de procedimiento de las
administraciones públicas de Cataluña, establece en su artículo 72: “El dictamen de
la Comisión Jurídica Asesora es preceptivo en los expedientes de la Administración
de la Generalitat o de la Administración local relativos a la revisión de oficio de
actos nulos de pleno derecho y de disposiciones reglamentarias”.
Como criterio general, la reciente Sentencia de la Sala contencioso-administrativa
del Tribunal Supremo de 26 de junio de 2018 (rec.2011/2016) aborda
directamente los límites de la revisión de oficio: “ En definitiva, si de un lado en
el art. 102 de la Ley (actual art. 106) se establece la posibilidad de proceder a la
revisión de oficio sin sujeción a plazo (en cualquier momento), en el art. 106 (actual
artículo 110) se establece la posibilidad de que su ejercicio se modere por la
concurrencia de las circunstancias excepcionales que en él se prevén, limitándose
la posibilidad de expulsar del ordenamiento jurídico un acto que incurre en un vicio
de especial gravedad ponderando las circunstancias de todo orden concurrentes y
los bienes jurídicos en juego. Esta previsión legal permite que los tribunales puedan
controlar las facultades de revisión de oficio que puede ejercer la Administración,
confiriéndoles un cierto margen de apreciación sobre la conveniencia de eliminación
del acto cuando por el excesivo plazo transcurrido y la confianza creada en el
tráfico jurídico y/o en terceros se considera que la eliminación del acto y de sus
efectos es contraria a la buena fe o la equidad, entre otros factores.”
No concurriendo los elementos resaltados en el párrafo anterior, en ninguno de los
expedientes que han sido objeto de conversión administrativa, y siguiendo la
reciente Sentencia 148/2017 de 12 de junio, dictada por el Juzgado de lo
Contencioso- administrativo nº 4 de Oviedo, en la que se cita el dictamen del
Consejo de Estado de 21 de diciembre de 2011 (expediente no 1724/2011): “Pues
bien, por mucho que la práctica y doctrina anterior a la introducción del artículo 35.1
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en la legislación de contratos hubiese utilizado la vía de la responsabilidad
extracontractual de la Administración para evitar un efecto antijurídico (la
apropiación por la Administración de unos bienes o servicios sin el correspondiente
abono de su precio), lo cierto es que en la actualidad, a partir de la Ley 30/2007, de
30 de octubre, se ha instituido una vía precisa y adecuada para alcanzar
prácticamente los mismos efectos, la del citado artículo 35.1, que claramente
subsume la reclamación objeto del presente expediente en la responsabilidad
contractual. Eso sí, para proceder a compensar conforme a lo específicamente
regulado ahora en ese artículo 35, hay que decidir previamente si la adjudicación es
o no nula de pleno derecho y para ello es necesario seguir el procedimiento
específicamente previsto para ello en el ordenamiento.
Y es que la Administración no puede partir de que un acto es nulo como
fundamento para remediar un daño por haber sido antijurídico sin que haya
precedido previa declaración de tal nulidad, por lo que deberá tramitarse el
correspondiente procedimiento de revisión de oficio del contrato”.
A juicio del magistrado, debe considerarse que se trata de actos nulos de pleno
derecho en el sentido establecido por la entonces vigente Ley 30/1992 cuyo artículo
62.1.e) se refería a «los dictados prescindiendo total y absolutamente del
procedimiento legalmente establecido o de las normas que contienen las reglas
esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados». Por tanto,
“el punto de partida de la actuación municipal está viciado en la medida en que
entre la pretendida opción entre revisión de acto nulo y ejecución extrajudicial de
crédito, en realidad y a juicio de este Juzgado, no tenía otra alternativa que seguir la
primera”.
En el mismo sentido se manifiesta, mediante Instrucción 2/2012, la Interventora
General y de la Directora de la Abogacía de las Islas Baleares, sobre la tramitación
a seguir en los supuestos de reconocimiento extrajudicial de créditos derivados de
la contratación irregular (BOIB de 14 de abril):
“La Administración no puede determinar discrecionalmente cual ha de ser el
procedimiento al que ha de someter esta cuestión, dado que hay una regulación
específica en la LCSP, que incluye declarar la nulidad, liquidar e indemnizar. La
Administración no puede determinar discrecionalmente cual ha de ser el
procedimiento al que ha de someter esta cuestión, dado que hay una regulación
específica en la LCSP, que incluye declarar la nulidad, liquidar e indemnizar. El
procedimiento que se ha de seguir en estos casos y sus efectos se establece en los
artículos 34 y 35 del TRLCSP.
Con carácter general, ante esta regulación, se considera imprescindible que la
declaración de nulidad se produzca para poder reconocer la deuda fuera de la vía
judicial. En consecuencia, en casos de contratación con vicios de nulidad plena, es
necesario iniciar la tramitación de un procedimiento de revisión de oficio y obtener
el dictamen del Consejo Consultivo para declarar la nulidad de la contratación
suscrita ilegalmente con una empresa determinada, cuyo importe no haya sido
abonado. La competencia para esta declaración se ha de atribuir al órgano de
contratación, siempre que sus actos agoten la vía administrativa. El efecto de la
nulidad es que el contrato entra en fase de liquidación”.
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Por lo que la Junta de Gobierno Local, en los supuestos de nulidad de pleno
derecho de los expedientes de contratación administrativa, debería proceder a la
revisión de oficio de dichos actos, ajustando su actuación a lo previsto en los
artículos 40 y 41 de la Ley de contratos del Sector Público; el artículo 106.1 de la
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y articulo 8.3.c) de la LLEI 5/2005, de 2 de maig, de la
Comissió Jurídica Assessora.
ATENDIDO que el reconocimiento extrajudicial de Crédito tiene como finalidad,
como ponen de manifiesto los diferentes informes jurídicos que obran en los
expedientes, evitar el enriquecimiento injusto de la Administración: “En atención al
principio de buena fe en las relaciones contractuales que se establece en el artículo
1258 del Código Civil, ha originado para los contratistas una apariencia de contrato
que obliga al pago de las obras, servicios o suministros realizados en favor de la
Administración; y eso porque cualquier otra situación daría lugar a un
enriquecimiento injusto de la administración que es la única responsable de haber
efectuado los contratos sin observar los procedimientos legales establecidos.
Por otra parte, la nulidad absoluta del contrato comportaría su ineficacia, pero
siendo imposible la restitución de las prestaciones efectuadas y ateniéndonos a la
teoría del enriquecimiento injusto, la Administración tiene la obligación de restituir a
los contratistas aquellas prestaciones que ha adquirido, todo y que deriven de una
obligación no adquirida legalmente”.
Es decir, el reconocimiento extrajudicial de Crédito intenta evitar el enriquecimiento
injusto del Ayuntamiento, al recibir éste unas obras, suministros o Servicios
fundamentados en actos o resoluciones nulas de pleno derecho. Bien, en este
caso, sería conveniente que alguien explicara, como mínimo en 2 expedientes, que
no habiendo recibido el Ayuntamiento ningún Servicio o suministro (lo recibe un
centro de enseñanza secundaria y la escuela de música) y son sus responsables,
no los del Ayuntamiento, quienes contratan directamente el Servicio y/o suministro
con la empresa privada; el enriquecimiento injusto del Ayuntamiento, que es lo que
justificaría el reconocimiento extrajudicial de Crédito, ¿dónde está?
ATENDIDO que a la vista del excesivo volumen de expedientes de conversión
administrativa y reconocimiento extrajudicial de créditos, este Grupo municipal
solicitó información al Ayuntamiento, en fecha 24/10/2017, sobre el número de
expedientes de exigencia de responsabilidad disciplinaria y, en su caso,
responsabilidad patrimonial abiertos a Autoridades y personal al Servicio de esta
Administración derivadas de sus actuaciones en materia de contratación
administrativa, en el periodo comprendido entre el 1/1/2015 y el 24/10/2017.
Esta solicitud se hizo a raíz de la prescripción establecida en la Disposición
Adicional Décimo Novena (Vigésima Octava en la redacción dada por la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público); en la que se
establece:
“Disposición adicional decimonovena. Responsabilidad de las autoridades y del
personal al servicio de las Administraciones Públicas.
1. La responsabilidad patrimonial de las autoridades y del personal al servicio de las
Administraciones Públicas derivada de sus actuaciones en materia de contratación
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administrativa, tanto por daños causados a particulares como a la propia
Administración, se exigirá con arreglo a lo dispuesto en el Título X de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, y en el Real Decreto 429/1993, de 26 de marzo, por
el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones
Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.
2. La infracción o aplicación indebida de los preceptos contenidos en la presente
Ley por parte del personal al servicio de las Administraciones Públicas, cuando
mediare al menos negligencia grave, constituirá falta muy grave cuya
responsabilidad disciplinaria se exigirá conforme a la normativa específica en la
materia”.
Por otro lado, la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la
información pública y buen gobierno, establece que constituye infracción muy grave
en materia de gestión económico-presupuestaria, los compromisos de gastos sin
crédito suficiente para realizarlos y la sanciona con la inhabilitación para ocupar
cargo público durante un periodo de entre cinco y diez años y la obligación de
restituir las cantidades satisfechas indebidamente.
Tras 3 meses se nos informa que el Ayuntamiento no tiene constancia de ningún
expediente disciplinario o de responsabilidad patrimonial abierto a Autoridad o
personal funcionario al Servicio de esta Administración en el periodo comprendido
entre el 1/1/2015 y el 24/10/2017. Existía la obligación legal de, como mínimo,
haber incoado el correspondiente expediente de diligencias previas para dirimir si
había o no indicios para determinar la existencia de negligencia grave por parte del
personal al Servicio de la Corporación por infracción o aplicación indebida de los
preceptos de la Ley de Contratos del Sector Público.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
ACUERDA:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a velar por la buena gestión de este
Ayuntamiento y, en relación a los contratos administrativos, ajustar sus actuaciones
a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público; garantizando que todos
los Servicios de este Ayuntamiento adoptan las medidas oportunas para evitar
cualquier incumplimiento que afecte a la legalidad de los contratos administrativos
que tramiten.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal a no descargar en los funcionarios de
este Ayuntamiento su responsabilidad en la contratación pública de esta
administración, en especial, cuando se trate de contratación irregular.
TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a que, en los supuestos de nulidad de
pleno derecho de los expedientes de contratación administrativa, proceda a la
revisión de oficio de dichos actos, ajustando su actuación a lo previsto en los
artículos 40 y 41 de la Ley de contratos del Sector Público; el artículo 106.1 de la
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y sin eludir el dictamen preceptivo de la Comissió
Jurídica Assessora establecido en el articulo 8.3.c) de la LLEI 5/2005, de 2 de maig,
de la Comissió Jurídica Assessora.
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CUARTO: INSTAR al Gobierno municipal a que, en aplicación de lo establecido en
la Ley de Contratos del Sector Público (en el supuesto de infracción o aplicación
indebida de los preceptos contenidos en la citada Ley por parte del personal al
servicio de las Administraciones Públicas), y lo establecido en la Ley 19/2013, de 9
de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno
(para los supuestos de compromisos de gastos sin crédito suficiente para
realizarlos), PROCEDA a la incoación del correspondiente expediente de
responsabilidad disciplinaria con el alcance que legalmente proceda.
QUINTO: TRASLADAR estos acuerdos a la Alcaldía Presidencia, a la Junta de
Gobierno Local, a los jefes de servicio, directores de área y gerencia de este
Ayuntamiento, a la Comissió Jurídica Assessora a través del Departament de
Presidència de la Generalitat de Catalunya y a los Grupos municipales de este
Ayuntamiento.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES-E
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates de CatalunyaEntesa, números 21 i 22, es produeixen les intervencions següents:
SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per la difusió, coneixement, protecció i recuperació del riu Llobregat. El riu
Llobregat té una gran importància social, històrica i ambiental per a les comarques
de la seva conca i ha estat eix de desenvolupament, condicionant i configurant el
nostre territori. Tant és així, que el riu Llobregat dóna nom a totes les poblacions
que l’envolten, com és el cas de la nostra ciutat.
Les aigües del riu Llobregat han fet possible una rica biodiversitat, una potent
economia agrícola i el desenvolupament del teixit industrial. El paper del riu, com a
vertebrador natural del territori i com a font de riquesa econòmica i social, ha anat
desapareixent, encaixonat per una espessa xarxa d'infraestructures.
Avui el sistema fluvial del riu i de les rieres pateix una degradació que els fa
irreconeixibles com a sistemes naturals per on circulen, sovint, aigües residuals
contaminades per la indústria, les ciutats, salinitzades per les mines de potassa i on
la pagesia manté els seus camps de cultiu sota una forta pressió especuladora.
La recuperació del riu i de la seva conca s’està fent en moltes ocasions basant-se
en models d'intervenció que prioritzen la urbanització de l'espai fluvial. Hem de
treballar per la seva recuperació ambiental i paisatgística i per aconseguir la
declaració com un espai natural protegit, connectat amb altres espais naturals com
són el Delta del Llobregat o el parc natural de Collserola.
A finals del 2000 la comissió i el Parlament europeus van aprovar i publicar la
directiva marc de l'aigua. El seu objectiu principal no només se centra a satisfer la
demanda creixent, sinó també a equilibrar els diferents usos que en fem amb la
necessitat pròpia del medi i la seva conservació.
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També la zona
“Important Bird
interès científic
protecció d'aus
flora i fauna.

agrícola de Cal Trabal i el riu Llobregat van ser incorporats a la
Area” del Delta del Llobregat, que és una zona amb contrastat
a nivell natural i susceptible de ser declarada zona d'especial
pel seu interès ornitològic i/o lloc d'interès comunitari per la seva

Volem destacar també que el camí del riu actual és insuficient, poc senyalitzat i poc
conegut i es troba en un estat d’escàs manteniment i inacabat. La segona fase del
camí d’accés al riu no s’ha arribat a executar mai.
A la ciutat existeix la figura municipal dels Padrins del Riu, i les entitats de
L’Hospitalet que la componen tenen una tasca de donar a conèixer la rellevància de
la història del riu a la nostra ciutat i l’Ajuntament s’encarrega de facilitar-li la
logística, prendre nota de les seves millores i de fomentar el projecte d’ ”apadrinem
el riu”.
Com cada any, el col·lectiu d’entitats que apadrinen al riu organitzen la celebració
del dia mundial de l’aigua al mes de març.
Des de fa un temps, l’estat de deteriorament dels cartells informatius de flora i fauna
col·locats a la llera del riu, malgrat la proposta d’actualització i reparació feta pels
padrins és preocupant i el suport del govern municipal a aquestes accions ha anat
perdent força.
Nosaltres considerem de molta importància la realització d’activitats que ajudin a
millorar el coneixement dels valors del riu Llobregat i que impliquin activament la
ciutadania en la seva descoberta, conservació i ús. Volem un riu vertebrador natural
del territori i font de riquesa econòmica i social, la recuperació del riu i la seva conca
i la seva recuperació ambiental i paisatgística.
Per això demanem al Ple de l’Ajuntament: Primer, que l’Ajuntament manifesti la
importància cabdal del riu Llobregat tant ambientalment, com socialment, com
econòmicament i es comprometi a protegir, recuperar i fomentar el coneixement
dels valors que el riu representa per a la ciutadania de la nostra ciutat.
Segon: Instar al govern municipal a donar el suport logístic, humà i econòmic
necessari a les accions en favor del riu, del dia mundial de l’aigua i altres activitats
emmarcades dintre dels objectius dels padrins del riu.
Tercer: Instar al govern municipal a realitzar una campanya institucional de difusió i
sensibilització de la ciutadania per fomentar el coneixement i l’estima del riu
Llobregat amb la participació de veïns i veïnes i entitats culturals, educatives,
ecologistes i del patrimoni de la ciutat.
Quart: Instar al govern municipal, i a les administracions que pertoqui, a portar a
terme les accions necessàries per millorar l’actual camí al riu, ampliant i millorant el
camí existent i el tram incomplet que comunica amb el pont de la Granvia, així com
millorar la senyalització i el manteniment periòdic d’aquest. I el cinquè, els trasllats.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 22. Primer agrair a l’Associació de veïns del barri de Sanfeliu el
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treball històric que ha fet per cohesionar el barri, per millorar i dotar-lo de serveis
públics i per ser garants també de la convivència, com ha demostrat en nombroses
ocasions.
Com dèiem a la moció, l’ajuntament ha presentat fa uns mesos un pressupost per al
2019 a l’entorn de 248 milions d'euros. D’aquests porten també propostes de plans
d’inversions municipals, el Pla d'Actuació Municipal per aquests anys, durant aquest
mandat, per més de 60 milions d'euros, 9 milions en aquest any de partida
d'inversions.
Sabem, sabem no, perquè vam participar en el desenvolupament de la prova pilot
dels pressupostos participatius en els que es va comprometre aquest Ajuntament, a
una sèrie de projectes als barris de la nostra ciutat amb mig milió d'euros per
districte, fruit d'un debat concret que es va fer, en aquest cas, al Ple del Consell de
Districte I i es van acordar una sèrie d'inversions al barri de Sanfeliu. Sabem també
que aquest Ajuntament té capacitat per endeutar-se i executar excedents
pressupostaris, com s'ha demostrat els darrers anys.
Sabem de les peticions dels veïns i veïnes del barri de Sanfeliu, com deia abans,
que són periòdicament expressades per part de la seva associació de veïns de
manera proactiva en reunions, assemblees, al carrer, als consells de districte, amb
reunions amb l’equip del Districte I.
Atenent la singularitat física del barri de Sanfeliu, edificat sobre la zona del
Samuntà, que viu de manera concreta aquest aïllament de la resta de la ciutat,
voltat d'infraestructures i d’espais rústics i zones verdes, amb necessitats evidents
de més serveis de neteja, seguretat ciutadana, transport, etc.
Atenent aquest urbanisme, com deia abans, necessitem precisament que reforcin
aquestes actuacions sobre l'espai públic perquè gaudeixin el conjunt de veïns i
veïnes del barri de Sanfeliu i no es generin situacions d'inseguretat o insalubritat en
parcs, passeigs o altres espais públics.
Atesa també la seva condició de barri fronterer amb un entorn periurbà, amb
l'existència de zones que de manera diària i quotidiana formen part de la ruta
habitual de centenars de treballadors de l’àrea metropolitana, que es desplacen fins
al barri de Sanfeliu agafant el transport públic, deixant el transport privat per
connectar amb la xarxa de transport públic, ja sigui metro.
Atenent i sabent que de manera quasi periòdica, molts grups d’aquest ajuntament
presentem mocions al respecte, per tal de millorar els parcs infantils i dotar-los de
serveis de qualitat per a tots i totes.
Recentment també es va discutir sobre la situació de l'entorn del parc de Can
Buxeres, que tot i el nou contracte o acord o conveni amb l’AMB, resultava que els
veïns i veïnes, l’associació de veïns ha explicat en diverses ocasions mancances en
el seu manteniment, ja sigui per neteja, elements d’espais dintre de l’entorn del parc
de Can Buxeres.
Creiem fonamental, i ho volem traslladar des d’aquest grup municipal humilment,
una sèrie de demandes d’aquesta associació de veïns i del conjunt del barri per
actuar sobre coses molt concretes.
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D’una banda, volem resoldre de manera definitiva al parc de les Moreres, el tema
de les canalitzacions de les aigües pluvials, una cosa que es va aprovar al
pressupost participatiu del 2017.
També que es reculli reformar i ampliar el parc infantil al passeig del parc de Can
Buxeres, aprovat també al pressupost participatiu del 2017.
Millorar la neteja i el manteniment del parc de Can Buxeres, i/o exigir a l'AMB un
compliment escrupolós del seu conveni, que no permeti que es degradi aquest
espai verd tan important per a la nostra ciutat. I millorar la connectivitat del barri de
Can Serra per la zona dels camps de futbol, cotxeres, aquella zona de trànsit de les
cotxeres de TMB.
I finalment, millorar i ampliar l'espai d'aparcament en precari de l'entorn de l'estació
de metro de Can Buxeres. Com deia abans, un espai que sabem que hi ha diverses
administracions públiques o en aquest cas propietaris com pot ser funeràries, bé,
que cerqui un tipus d’acord.
Deixem altres propostes que l’associació de veïns ens va traslladar que anirem
desenvolupant, que són de més substància que això. Creiem que és una moció
molt concreta, que vol ajudar a millorar la vida dels veïns i veïnes del barri de
Sanfeliu i en tot cas proposem a la resta de grups municipals el seu suport. Gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
numero de membres.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Voto a favor de les dues mocions.
SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gracias. Voto a favor de las dos mociones y respecto a la del río, sí que hay
ciertas cosas que quería comentar.
Al final lo que solicitan ustedes es lo que ya ustedes implantaron cuando formaban
parte del gobierno de esta ciudad, y se hizo muy bien, el programa de padrinos del
río, y todo además, toda la programación que había detrás de la celebración del día
mundial del agua.
Seguimos trabajando en ese aspecto. Intentamos también mejorarlo, tenemos la
suerte que a través de un acuerdo por territorio, hemos ganado una plataforma
donde poder también disfrutar mejor, no diremos dónde, pero sí que podemos
disfrutar mejor de nuestra ribera del río, igual que una plataforma magnífica que
tenemos ahora para poder ir en bici o pasear para cruzar al otro lado.
Sí que es verdad que en nuestro lado del río tenemos una dificultad enorme en el
tema infraestructuras, porque además está cruzada por infraestructura ferroviaria,
por carreteras que son una de titularidad estatal y otra de titularidad de la
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Generalitat. Hay instalaciones, hay tubos de gas, hay cientos de infraestructuras
que dificultan mucho hacer ese camino más amable.
De todas formas, sí que estamos trabajando, hemos hablado también con el área
metropolitana, ya no solo para mejorar ese camino, sino también para ir
implementando programas de biodiversidad y poder seguir trabajando sobre todo
en esa conexión, y la divulgación que tiene ese territorio para nuestros jóvenes y
para nuestros chicos y chicas que viven en un entorno urbano duro y tienen poco
contacto normalmente con la naturaleza.
Respecto al tema que comentaba del cartel, es cierto, se hizo desde padrins del riu
una propuesta de carteles. Justo hubo un cambio de técnico asignado a este grupo
desde el ayuntamiento, y eso pues nos produjo un problema de comunicación, una
desconexión de comunicación, que estamos en vías de solucionarlo.
Hace dos semanas nos reunimos con el Casalet para, además de mejorar el tema
de la celebración del día mundial del agua, también para ir solucionando estos
temas que sí que hay que solucionar. Por tanto, el fondo es buenísimo y a favor de
las dos mociones.

SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de las dos.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de las dos.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
A favor de les dues mocions.
SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
A favor de les dues.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
A favor de les dues.
SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre la moció 21, el Llobregat és l'eix vertebrador de la comarca del Baix
Llobregat, i de fet, li dóna cognom a la nostra ciutat, però per desgràcia, la ciutat li
ha girat l'esquena durant tots aquests anys. Encara avui L'Hospitalet viu i creix
d'esquenes al riu. L'entorn fluvial està trinxat per grans infraestructures viàries,
indústria i la degradació.
I a sobre es posa encara més en risc amb desenvolupaments urbanístics
especulatius, que pretenen acabar amb un entorn agrícola con el de Cal Trabal,
amb la construcció de grans edificis en una zona d’interès per a les aus i en l'entorn
natural del riu, en comptes de treballar per conservar aquest espai natural, i anar
més enllà recuperant-lo i dignificant-lo.
Només cal veure en quin estat es troba actualment l'entorn de Cal Trabal, i el camí
al riu, absolutament abandonat i degradat. Potser és perquè es vol tenir l'excusa
així per portar el progrés, per portar la civilització, posant-hi ciment, noves
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construccions, amb parcs artificials, perdent per sempre més l'espai agrícola i
destruint el poc espai natural que encara queda a L'Hospitalet. Per tant, votarem a
favor.
I sobre la següent moció, la 22, sobre l’impuls a les actuacions al barri de Sanfeliu.
És un barri que per la seva orografia i les infraestructures com la via de Vilafranca,
el mantenen desconnectat de la resta de la ciutat. El parc de Can Buxeres és, en
aquest aspecte, un dels nexes amb la resta de L'Hospitalet, però és evident que
encara cal fer molt per millorar aquest entorn, i facilitar i afavorir aquesta connexió
amb els barris veïns i millorar també la vida dels veïns i veïnes de Sanfeliu.
Per tant, votarem a favor també d'aquesta moció per donar compliment als acords
en inversions al barri i la millora de l'entorn del parc de Can Buxeres. Moltes
gràcies.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
A favor de las dos.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies Alcaldessa. Bona tarda. Nosaltres votarem favorablement la moció 21,
sobre el riu Llobregat i ens explicarem.
Este voto favorable es más por los acuerdos que por algunas de las cuestiones
expositivas que hay en esta moción. Es verdad que la historia de la ciudad y el río
han ido siempre de la mano y es verdad que el río es un elemento vertebrador del
territorio, básico y lo ha sido a lo largo de los tiempos.
Lo que hemos hecho en este mandato, que creo que hay que explicarlo y antes el
compañero Rafael Jiménez de alguna manera lo ha expuesto, ha sido intentar tener
más Llobregat, es decir, ahora L’Hospitalet tiene más Llobregat que cuando
iniciamos este mandato. Y lo hemos hecho a través de la negociación de la
delimitación territorial del término, tanto con el Prat como con Cornellà y eso era
muy importante.
Digo que era muy importante, porqué los valores del río son indiscutibles, pero la
ciudadanía no podía llegar a la ribera del río, no solamente por el camino, sino
porque el trozo de ribera, el tramo de ribera que teníamos, tenía dos problemas
serios. Por un lado, el antiguo cauce, cuando el Prat desvió el río, quedó en un
estado absolutamente de abandono. Nuestra voluntad es recuperar ese tramo, que
en parte es territorio de L’Hospitalet y en eso estamos trabajando a pesar de los
inconvenientes que otros ayuntamientos nos están poniendo.
Y en el tramo de Cornellà hemos llegado a un acuerdo, yo creo que muy razonable
con ellos, para disponer de una plataforma que nos permita hacer un uso ciudadano
real. En esa plataforma es donde las escuelas podían hacer actividades el día del
agua, de prestado. En estos momentos ya no van de prestado, porque hemos
conseguido que esa plataforma forme parte del término municipal. Difícilmente
podremos hacer que la ciudadanía sea sensible, conozca y se aproxime al río si no
tiene ni siquiera la posibilidad de llegar a la ribera. Ahora eso es factible y por eso
digo que en este mandato se han dado pasos muy importantes en esa dirección.
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Hemos de hacer autocrítica, es cierto que hay programas a los que no les hemos
imprimido seguramente toda la intensidad necesaria en esos aspectos de
sensibilización y que hay que apostar por ellos. El reto, en definitiva, es que la
ciudadanía se acerque al río y en el río haya también posibilidades de hacer cosas
que tengan un contenido educativo, social, en fin, de disfrute de ese entorno
natural.
Sobre los accesos que se citan en la parte expositiva, se ha hecho también un paso
de gigante en este mandato. Tenemos la plataforma que nos permite pasar por
encima del río en la C-31, es una plataforma para personas y bicicletas que nunca
hemos tenido y que era muy peligroso, y lo conocen ustedes, pasar por ese puente.
En estos momentos, tenemos un paso seguro, un paso de dos metros y medio que
permite que la ciudadanía, tanto los que vienen del Prat como la gente de
L’Hospitalet que quiera ir en dirección al Prat, pueda pasar de una forma accesible,
amable y sin ningún tipo de inseguridad y eso también se ha conseguido en este
mandato, fruto de la colaboración con otras administraciones, pero también hay que
decirlo.
Y es verdad que hay que mejorar el camino del río desde la Granvia, es cierto, pero
ya se ha hablado del PDU suficientemente en este Pleno, no vamos a reiterar el
debate, pero es evidente que el PDU sí que ofrece una posibilidad real, al menos en
infraestructuras de acceso al río, que hoy es inviable. Inviable y nos podemos
quejar todos, pero es inviable. Hemos de pasar entre barreras de hormigón de
metro y medio para llegar al río y esta es la realidad y el PDU cambiará esa realidad
y la cambiará a mejor.
Yo creo que también hay que ser optimistas. En la parte expositiva se habla de lo
mal que está el río. El río estaba mal en los años 70 y en los años 80, era una
auténtica cloaca, una auténtica cloaca a cielo abierto y yo la conocí así, de hecho
estuve implicado en procesos de limpieza durante tiempo, tanto en L’Hospitalet
como en algunas zonas de otras ciudades del Baix, y ese río estaba absolutamente
contaminado, destrozado y lleno de todo tipo de residuos. Y creo que es importante
saber que ha habido un cambio cualitativo, tanto en el entorno como en la calidad
del agua y eso hay que decirlo. No hay que hacer autocomplacencia, pero tampoco
hay que decir que el río está muerto. El río está más vivo ahora que hace 40 años,
muchísimo más.
Y eso es gracias al trabajo de administraciones, de entidades, de ciudadanos que
han apostado y que han trabajado en esa dirección y creo que eso es importante
mencionarlo y agradecerlo, como lo hacen los padrinos del río, como lo hacen las
entidades por ejemplo, que este mismo año cuatro de ellas, de la ciudad, han
presentado proyectos y programas para desarrollar en el cauce del río. Y eso hay
que decirlo porque sino, parece que… es cierto que vivimos de espaldas pero no
vivimos al margen absolutamente, sino que hay mucha gente intentando solucionar
esa cuestión. Queda mucho camino por hacer, pero yo insisto, creo que hay que
ser optimistas y avanzar en esta dirección. Gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Respecte a la moció de les actuacions al barri de Sanfeliu, dir que la votarem
favorablement, però jo crec que no dóna, diríem, la imatge de la realitat que ha
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tingut aquest govern o la regidoria també del districte amb l’associació de veïns,
perquè aquí sembla que no s’hagi donat resposta a les reivindicacions de
l’associació de veïns, i en canvi jo diria que el que teníem planificat conjuntament en
reunions periòdiques amb l’associació de veïns, aquests serien els petits serrells
finals, que encara no ha acabat el mandat i ara ja faré la previsió del que aquí es
demana, quina previsió tenim, els petits serrells d’un pla de treball acordat amb
l’associació de veïns.
Per tant, no és que no s’hagi arribat a acords, ni respectat les reivindicacions dels
veïns, és que jo crec que nosaltres tenim la intenció d’acabar amb molt bona nota
tots aquells compromisos, amb unes inversions que jo diria que són històriques,
sobretot si les comparem amb el mandat anterior, on hi havia un regidor d’Izquierda
Unida i poca cosa es va fer, entre altres coses perquè no es van treballar els
consensos, crec jo, que adequadament.
Però si fem un repàs del què s’ha fet, doncs les urbanitzacions de carrers, no allò
de només fer l’asfaltat, sinó fer el carrer urbanitzat al 100 %, carrer Rei en Jaume,
carrer Sanfeliu, carrer Tel·luri, Poeta Llombart, carrer Alt. La gran obra gairebé de
ciutat que és la plaça dels Cirerers, que ha estat una plaça amb múltiples reunions
amb representants veïnals per veure com l’havien de fer i tal, amb un grau de
satisfacció, no al 100 %, perquè és una obra que està a sobre de la ronda de Dalt i
tenia algunes qüestions que finalment doncs es van fer d’una determinada manera,
però que ha quedat extraordinàriament ben posada i ben maca.
Per tant, si parlem del parc de Can Buxeres lògicament en la primera resolució diu,
el tema del parc infantil. S’està començant a fer, ja han començat les obres del parc
infantil, que és el punt dos, que és un dels temes que es demanen. Lògicament
estem treballant amb l’associació de veïns, aquest era un tema que estava pendent,
ja ha començat a fer-se el punt dos.
El punt ú, resoldre de manera definitiva al parc de les Moreres la canalització de les
aigües pluvials, una obra absolutament menor, que és pràcticament de
manteniment i que el mes de març la tindrem feta. Això és el final.
Millorar la neteja i manteniment del parc de Can Buxeres. Bé, això ja no són obres,
és un tema de millora, això és un parc que el gestiona l’àrea metropolitana. Estem
en negociacions per tal de que s’apliquin els mateixos criteris que els que aplica
l’ajuntament quan porta el manteniment d’un parc, que són criteris diferents i que
això és un tema a millorar.
Després hi ha dos punts que és millorar la connectivitat amb el barri de Can Serra i
el tema de l’aparcament. Dos punts que darrerament s’han plantejat, històricament
ja s’havien plantejat, però això en la darrera reunió, precisament amb l’Alcaldessa
es van plantejar, i els estem començant a treballar, com molt bé dèieu, aquí afecta
altres administracions, afecta altres propietaris i estem en procés de treballar-ho.
I en canvi sí, hi ha la gran obra que queda pendent, que no la dieu, que aquesta sí
que està, aquest senyor que tinc aquí a la meva dreta, treballant per poder garantir
que s’adjudiqui ja la contractació, que estem a punt ja de adjudicar el contracte. Vol
dir que hi ha hagut una aprovació de plecs, que hi ha un pressupost, que s’ha fet el
projecte, que estem tirant endavant i que per tant esperem que en breu es pugui fer
la gran obra que és el gran repte perquè tothom parleu del aïllament del barri, que
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jo no crec que sigui aïllament, però que sí que té problemes perquè és un accés
amb un pendent important, doncs l’ascensor que hem de garantir que ens permeti
superar el desnivell i això no ho dèieu però sí que ho estem treballant.
Per tant, escolta’m tot el que hem treballat amb l’associació de veïns o està fet o
està a punt de fer-se. A mi em sembla bé les propostes, les votem a favor, però no
donem aquesta imatge, perquè quan el que és, és i es pot criticar, però quan no és,
jo crec que donar imatges que no responen a la realitat, no és gens positiu.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Pel que fa a la moció del riu Llobregat, primer moltes gràcies a tots els regidors
d’aquest ajuntament que han votat favorablement a la moció. Al Sr. Castro dir-li que
nosaltres vam celebrar aquest canvi de límit territorial al riu Llobregat, perquè ens
permet això, doncs fer més ús d’aquest i considerem que s’ha fet treball en aquesta
legislatura i en les anteriors també, però que s’ha d’aprofundir més en aquest treball
del riu Llobregat i sobretot recordar-li que el nostre model d’accés al riu no passarà
pel PDU de la Granvia, passarà per una altra cosa.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Simplement agrair al conjunt de grups que han votat a favor d’aquesta moció. Com
sabíem coses que s’estaven desenvolupant, no les hem posat a aquesta moció,
perquè som coneixedors i ens agrada que vostè hagi rebut tota la feina que també
s’ha fet en anteriors mandats i ho porti tant bé com ho està fent ara actualment.

SRA. ALCALDESSA
Quedarien aprovades les dues mocions d’Iniciativa i passaríem a l’apartat
d’Esquerra Republicana de Catalunya.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 21 i 22, amb el resultat de la votació que es recull a continuació
en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 21.- PER LA DIFUSIÓ, CONEIXEMENT, PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ
DEL RIU LLOBREGAT.
Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents
en el moment de la votació, estant absent el Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, regidor
del grup polític municipal del PSC-CP.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que el riu Llobregat té una gran importància social, històrica i ambiental per les
comarques de la seva Conca i ha estat eix de desenvolupament, condicionant i
configurant el nostre territori. Tant és així que el riu Llobregat dona nom a totes les
poblacions que l’envolten, com és el cas de la nostra ciutat L’Hospitalet de
Llobregat.
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Atès que les aigües del riu Llobregat han fet possible una rica biodiversitat, una
potent economia agrícola i el desenvolupament del teixit industrial. Tanmateix, els
models socioeconòmics fonamentats en el creixement (augment del consum de
recursos naturals, les emissions i residus) han ocasionat una creixent degradació
del sistema fluvial, del territori i de la salut dels ecosistemes dels que formem part.
Atès que el paper del riu, com a vertebrador natural del territori i com a font de
riquesa econòmica i social, ha anat desapareixent, encaixonat sota una espessa
xarxa d'autopistes, carreteres, línies d'alta velocitat, ampliacions de ports i
aeroports, urbanització i ocupació del sòl sense límits, esculleres,...
Atès que avui el sistema fluvial del riu i les rieres pateixen una degradació que els fa
irreconeixibles com a sistemes naturals per on circulen, sovint, aigües residuals
contaminades per la indústria, les ciutats, salinitzades per les mines de potassa i on
la pagesia manté els seus camps de cultiu sota una forta pressió especuladora.
Atès que el Llobregat està en estat crític. La recuperació del riu i de la seva conca
s’està fent en moltes ocasions basant-se en models d'intervenció que prioritzen la
urbanització de l'espai fluvial. Hem de treballar per la seva recuperació ambiental i
paisatgística i per aconseguir la declaració del curs baix del riu del Llobregat com un
espai natural protegit, connectat amb altres espais naturals com son el delta del
Llobregat o el Parc Natural de Collserola, on l’agricultura ha de conservar el terreny
actual i buscar la manera de poder créixer sense perdre ni un pam més de terra, i
on el riu i el seu espai recuperin la qualitat de les seves aigües.
Atès que a final del 2000 la Comissió i el Parlament europeus van aprovar i publicar
la Directiva marc de l'aigua (2000/60/CE) (DOCE, 2000) transposada a
l'ordenament jurídic estatal, el text refós de la Llei d'aigües 1/2001 de 20 de juliol,
per l'article 129 de la Llei 62/2003 de 30 de desembre, de mesures fiscals,
administratives i de l’ordre social (BOE núm. 313, de 31 de desembre de 2003), a
partir d’ara “Directiva Marc de l’Aigua).
Atès que la directiva Marc de l’Aigua és l'eina legal que reflecteix la nova manera de
gestionar l'aigua. L’objectiu principal no només se centra a satisfer la demanda
creixent (usos i explotació), sinó també a equilibrar els diferents usos que en fem
amb la necessitat pròpia del medi i la seva conservació (rius, aqüífers, etc.).
Atès que amb la finalitat d’accelerar les iniciatives encaminades a fer front als
reptes relatius als recursos hídrics, l’Assemblea General de l’ONU va proclamar el
període 2018-2028 “Decenni Internacional per l’Acció «Aigua pel Desenvolupament
Sostenible», que començà el 22 de març de 2018, Dia Mundial del Agua, i
culminarà en la mateixa data de l’any 2028.
Atès que la zona agrícola de Cal Trabal i el riu Llobregat van ser incorporats a la
Important Bird Area (IBA) del Delta del Llobregat. Una Important Bird Area (IBA) és
una zona amb contrastat interès científic a nivell natural i susceptible de ser
declarada zona d'especial protecció d'aus (ZEPA) pel seu interès ornitològic i/o lloc
d'interès comunitari (LIC) per la seva flora i fauna.
Atès que el camí del riu actual és insuficient, poc senyalitzat i conegut i es troba en
un estat d’escàs manteniment i inacabat. La 2a fase del camí d’accés al riu, que
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havia d’acabar d'arranjar l'entorn del camí amb la plantació de vegetació, no s’ha
arribat a executar mai malgrat haver-se anunciat reiteradament, per última vegada
l’any 2011.
Atès que existeix la figura municipal dels Padrins del Riu i que les entitats de
L’Hospitalet de Llobregat que apadrinen el riu es comprometen a:


Donar a conèixer la rellevància que ha tingut en el decurs de la història de la
nostra ciutat el riu Llobregat i la seva incidència en la comarca, no només en
el que respecta a l’àmbit de medi natural, sinó en una visió més àmplia que
inclogui aspectes culturals, econòmics, socials, empresarials i ecològics,
requerint una implicació interdisciplinar.



Treballar durant el curs o l’any si és el cas, la importància dels recursos
hídrics en general i del nostre riu en particular.



Fomentar sortides i excursions a la llera del nostre riu, a peu o en bicicleta,
per tal de fer visites de camp que permetin el coneixement de l’ecosistema,
l’experimentació científica i diferents activitats al voltant del riu.

Atès que, en el mateix escrit d’apadrinament, l’Ajuntament es compromet a:


Facilitar la logística per tal de fer reunions de coordinació entre els
responsables de cada centre, entitat o d’altres i posar d’acord els diferents
agents.



Atendre les propostes de millora que hagin estat elaborades per part dels
Padrins, que faran un inventari de necessitats fruit de les seves
experiències.



Fer difusió del projecte d’Apadrinem el riu” per tal d’augmentar-ne el número
de membres i donar-ho a conèixer a la resta de la població.



Fomentar actuacions al riu o als voltants de manera que la ciutadania
s’apropi a aquest medi natural de què disposa la ciutat i es pugui
sensibilitzar per tal de tenir-ne cura.

Atès que el col·lectiu d’entitats que apadrinen al riu organitzen diferents activitats i
jornades educatives, lúdiques, informatives, reivindicatives i socials per fer complir
els objectius citats dels Padrins del Riu com són la celebració del Dia Mundial de
l’Aigua al mes de març, neteges populars, tallers informatius a la llera del riu i
activitats amb escoles i instituts dintre del marge de l’Agenda 21 escolar.
Atès que durant la segona quinzena de març el col·lectiu de padrins del riu
celebrarà el Dia Mundial de l’Aigua.
Atès l’estat de deteriorament dels cartells informatius de flora i fauna col·locats a la
llera del riu, malgrat la proposta d’actualització i reparació feta pels Padrins del Riu.
Atès que el suport del govern municipal a aquestes accions ha anat perdent força,
sense cap justificació, en els darrers anys.
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Atesa la importància de realitzar activitats que ajudin a un millor coneixement dels
valors del riu Llobregat i que impliquin activament la ciutadania en la seva
descoberta, conservació i ús, que ja es realitzen puntualment a la ciutat impulsades
per institucions i entitats diverses però que fora interessant coordinar i impulsar.
Atès que cal treballar plegats pel reconeixement i la difusió de la importància social i
ecològica del riu Llobregat i per demanar el compliment de la Directiva Marc de
l'Aigua sense dilacions ni retallades.
Atès que volem un riu vertebrador natural del territori i font de riquesa econòmica i
social, la recuperació del riu i la seva conca i la seva recuperació ambiental i
paisatgística.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal
d’ICV-EUIA-PIRATES-E acorda:
PRIMER.- L’Ajuntament manifesta la importància cabdal del riu Llobregat tant
ambientalment, com socialment, com econòmicament i es compromet a protegir,
recuperar i fomentar el coneixement dels valors que el riu representa amb la
ciutadania de L’Hospitalet de Llobregat i de l’àrea metropolitana.
SEGON.- Instar al govern municipal a donar el suport logístic, humà i econòmic
necessari a les accions en favor del riu, del Dia Mundial de l’aigua i altres activitats
emmarcades dintre dels objectius dels Padrins del Riu.
TERCER.- Instar al govern municipal a realitzar una campanya institucional de
difusió i sensibilització de la ciutadania per fomentar el coneixement i l’estima del riu
Llobregat amb la participació de veïns i veïnes i entitats culturals, educatives,
ecologistes i del patrimoni de la ciutat així com dels diferents grups municipals.
QUART.- Instar al govern municipal, i a les administracions que pertoqui, a portar a
terme les accions necessàries per millorar l’actual camí al riu, ampliant i millorant el
camí existent i el tram incomplet que comunica amb el pont de la Granvia, així com
millorar la senyalització i el manteniment periòdic d’aquest.
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquests acords a l’Agència Catalana de l’Aigua, a
l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua, a l’Institut Català de Recerca de
l’aigua, Diputació de Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona, Centre de
Recursos Pedagògics, Depana, El Casalet, La Saboga, Padrins del Riu, Perseu, al
Centre d’Estudis de L’Hospitalet de Llobregat, a la FAAVV de L’Hospitalet de
Llobregat, a les AVV de l’Hospitalet de Llobregat, a la conselleria de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, així com a les entitats i escoles
Padrines del Riu.
MOCIÓ 22.-

PER L’IMPULS D’ACTUACIONS AL BARRI DE SANFELIU.

Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents
en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
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Atès que el pressupost d'aquest ajuntament pujarà entorn als 248 milions d'euros
pel 2019.
Atès que aquest Ajuntament va aprovar una sèrie d'inversions estratègiques per
aquest mandat, definides en gran part en el Pla d'Inversions Municipal (PIN) i el Pla
d'Actuació Municipal (PAM), que pujaran a prop de 60 milions d'euros.
Atès que el pressupost de 2019 contempla una partida d'inversions que es situarà
per sobre dels 9 milions d'euros.
Atès el desenvolupament de la prova pilot dels pressupostos va comprometre a
l'Ajuntament amb una sèrie de projectes als barris de la ciutat amb mig milió d'euros
per districte. Fruit d'aquest debat en diverses jornades i després d'una votació en
ple del Consell de Districte 1, es van acordar una sèrie d'inversions al barri de
Sanfeliu.
Atesa la capacitat d'aquest Ajuntament, per endeutar-se o per executar excedents
pressupostaris, com s'ha demostrat els darrers anys.
Atès que la generació d'ocupació, de qualitat i estable, és la millor política per reduir
el dèficit públic, ja que impulsa el consum intern i garanteix uns mínims vitals per les
persones.
Atès que l'objectiu d'un ajuntament ha de ser la d'oferir el millor servei possible als
seus conciutadans, des de les premisses de l'eficàcia, la justícia i el cobriment de
emergències socials.
Atès les peticions dels veïns i veïnes del barri de Sanfeliu, que son periòdicament
expressades per la seva Associació de Veïns de manera pro positiva, en reunions,
assemblees, al carrer, als Consells de Districte, reunions amb el Districte 1, etc.
Atesa la singularitat física del barri de Sanfeliu, edificat sobre la Samontà, que viu
de manera "aïllada" de la resta de la ciutat, voltada d'infraestructures i espais rústics
de muntanya i zones verdes, amb una necessitat evident de més serveis (neteja,
seguretat ciutadana, transport, etc.) per ser un dels barri més extensos (0.51 km2).
Atesa que aquesta orografia i urbanisme del barri obliga a reforçar actuacions sobre
l'espai públic perquè el gaudi del mateix sigui efectiu i no es generin situacions
d'inseguretat o insalubritat, en parcs, passeigs o altres espais.
Atès el flux de veïns i veïnes que creuen pel camí de la zona nord del Parc de Can
Buxeres davant de les cotxeres de TMB, per accedir als camps de futbol, als Horts
socials que gestiona Creu Roja o simplement per passejar i/o anar al barri de Can
Serra, que es troba històricament en pèssimes condicions per caminar amb carros,
per la gent gran o amb mobilitat reduïda, amb poca llum, impracticable quan plou,
etc.
Atesa la seva condició de barri fronterer i entorn periurbà, amb l'existència de zones
que formen part de la ruta habitual de centenars de treballadors/res que a diari es
desplacen al barri en transport privat per connectar amb la xarxa de transport
públic, ja sigui metro, tram o autobusos, per arribar als seus llocs de feina en àrees
urbanes de Barcelona ciutat i entorn.

…/…

141

Atès que de manera quasi periòdica diversos grups presenten mocions per tal de
millorar els parcs infantils i dotar-los de serveis de qualitat per tots i totes, així com
als debats de pressupostos des del nostre grup sempre hem defensat una major
partida pressupostària per atendre la renovació i millora de les àrees infantils.
Atès que recentment es va discutir en el Ple municipal l'estat de certa degradació
de l'entorn del Parc de Can Buxeres, parc central i orgull de la nostra ciutat, amb un
valor simbòlic fonamental i amb un ús intens per part de la ciutadania dels barris
que l'envolten i pel conjunt de la ciutat en general.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup municipal
d’ICV-EUIA-PIRATES-E, acorda:
1º.- Resoldre de manera definitiva al parc de les Moreres la canalització de les
aigües pluvials (aprovat al pressupost participatiu de 2017).
2º.- Reformar i ampliar el parc infantil al passeig del Parc Can Buxeres (aprovat al
pressupost participatiu de 2017).
3º.- Millorar la neteja i manteniment del Parc Buxeres, i/o exigir a l'AMB un
compliment escrupolós del conveni que no permeti que es degradi aquest espai
verd tan important per la nostra ciutat.
4º.- Millorar la connectivitat amb el barri de Can Serra per la zona dels camps de
futbol cotxeres TMB.
5º.- Millorar i ampliar l'espai d'aparcament en precari de l'entorn de l'estació de
metro de Can Boixeres.
6º.- Donar trasllat a l'AVV de Sanfeliu, a la FAVLH, a les associacions de
comerciants de la ciutat.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal d'Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal, número 23, es produeixen les
intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sí, abans a la Junta de Portaveus hem comentat diverses esmenes. Sí, Sr.
David Quirós.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Moltes gràcies, Sra. Alcaldessa. Voldríem proposar una esmena als proposants, al
grup d’Esquerra Republicana, on diu que es treballarà el procés de consulta i model
participatiu amb l’associació de veïns 5 carrers, els hi voldríem proposar que a més
d’aquesta entitat, es tingui en compte també l’associació de veïns de Granvia-Sud,
l’Associació esportiva Santa Eulàlia i Mulla’t per Santa Eulàlia. Gràcies.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
No l’acceptem.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El nostre grup el que demana és que quedi exclòs el parc de l’Alhambra del procés
participatiu. El parc de l’Alhambra no es toca.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Tampoc acceptem l’esmena.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Jo també vaig fer una esmena en la que proposava a part de l’associació de 5 veïns
que s’incloguessin les entitats que formen part del Districte III.

Se escolten veus entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Un moment. Un moment, Sr. Monrós. Estem intentant sentir el que diuen els
regidors, amb tot el respecte vostès poden estar i dir el que considerin calladets. Els
hi demano. Sr. Monrós, si us plau.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En el seu moment els hi vam passar una esmena al grup d’Esquerra Republicana
en la qual els hi demanàvem incloure les entitats del Districte III i totes aquelles
entitats que formessin part del Consell de Districte en el benentès de que estem
parlant de demanar un procés participatiu i no entendríem que un procés
participatiu fos excloent, perquè aleshores no seria un procés participatiu, seria una
altra cosa.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Tampoc l’acceptem. I ara faig una autoesmena a la nostra moció. Ens presentem
una autoesmena a la moció, perquè entenem que la definició del procés participatiu
s’ha de fer amb aquelles entitats que estan lluitant perquè Santa Eulàlia tingui un
poliesportiu complet, i està clar que una vegada definit aquest procés i es tiri
endavant la moció, han de participar totes les entitats i també tota la ciutadania.
Per tant, l’esmena que nosaltres ens fem és incorporar a la plataforma Mulla’t per
Santa Eulàlia, és a dir, la modificació de l’acord seria: “Instar al govern municipal a
que defineixi amb l’associació de veïns i veïnes de Santa Eulàlia i amb la plataforma
d’entitats Mulla’t per Santa Eulàlia, a que defineixi un procés participatiu i
transparent amb tota la informació i informes necessaris, perquè els veïns i les
veïnes puguin decidir les característiques del nou poliesportiu que necessita el barri,
i la seva ubicació definitiva mitjançant una consulta ciutadana”.
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I des d’Esquerra Republicana volem manifestar que coincidim amb els veïns i les
veïnes de Santa Eulàlia, que aquest barri necessita un poliesportiu complet i com
cal i com tenen altres barris de la nostra ciutat.
També compartim des del nostre grup el malestar dels veïns i de les veïnes de
Santa Eulàlia perquè han vist que durant aquests anys, més de 25 anys, se’ls ha
pres el pèl i se’ls ha pres el pèl perquè l’equip de govern socialista es va
comprometre ara fa 25 anys, a l’any 1994, a iniciar un poliesportiu al Gasòmetre. 25
anys de promeses que el govern socialista ha incomplert de manera reiterada, i en
lloc de prioritzar la construcció del poliesportiu al Gasòmetre, el que va prioritzar
l’equip de govern va ser la construcció de pisos.
I hem vist també un govern municipal que durant aquest mandat 2015-2019, es
despenjava dels acords signats amb les associacions de veïns i de veïnes de
manera unilateral, i feia una nova proposta que es basava en remodelar l’actual
poliesportiu de Santa Eulàlia-Jacint Verdaguer per convertir-lo en una zona
exclusiva d’aigües, i en lloc de fer el poliesportiu complet que reivindicava el barri,
volia fer un poliesportiu petit, que únicament servís per traslladar algun tipus de
pistes a aquell poliesportiu i algunes sales d’activitats.
Aquest projecte el van aprovar, però aquest projecte unilateral sense consens amb
els veïns i les veïnes, que van pactar amb vostès fa molts anys, doncs va originar el
rebuig del veïnat de Santa Eulàlia, agrupat a l’Associació de veïns de Santa Eulàlia,
però també a la plataforma que abans anomenàvem Mulla’t per Santa Eulàlia.
I vostès davant d’aquesta pressió el que han fet és deixar en stand-by aquell
projecte que havien proposat, però deixant sempre molt clar que al Gasòmetre no
podia anar una piscina ni altres espais, perquè això ens ho manifestaven i que
tampoc existia cap alternativa per ubicar un poliesportiu que no fos al Gasòmetre i
que l’ajuntament no podia fer una despesa molt gran per construir un poliesportiu,
que només comptava amb pocs diners.
El que hem vist és que sí que vostès han plantejat noves ubicacions per construir
un poliesportiu. Vostès han fet la proposta sobre la taula de fer-ho al parc de
l’Alhambra, un espai que comportaria una modificació de l’actual configuració del
parc, la pèrdua de zona verda en aquesta zona, que vostès diuen que es veuria
compensada per espai verd al Gasòmetre.
Hem vist també que vostès deien que no es podia fer una inversió forta per part de
l’ajuntament, però ens diuen que sí que hi ha en aquests moments 21 milions
d’euros per fer un poliesportiu, és a dir, en 5 o 6 mesos hem passat de no tenir
gairebé diners per fer un poliesportiu com cal, a que ara sí que hi ha 21 milions per
desenvolupar-lo.
També desconeixem on han anat a parar els diners que anava a dipositar la
Diputació de Barcelona, per ajudar a construir aquest poliesportiu del Gasòmetre. El
més normal seria que aquests diners anessin a rehabilitar Can Trinxet, creiem que
seria una bona opció i possiblement vostès ens poden dir a què destinaran aquests
diners que aportava la Diputació de Barcelona, per fer inversions que estan
destinades al Gasòmetre i que no sabem on les volen vostès destinar.
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I la qüestió és que a data d’avui els grups polítics, i aquest ho ha demanat
reiteradament, ja sigui al Consell de Districte, ja sigui a les comissions informatives,
o al propi Ple diverses vegades, no tenim encara la documentació dels diferents
projectes. Tornem a demanar que ens facin arribar tota la documentació sobre els
projectes, sobre si és possible fer aquest poliesportiu que necessita el barri de
Santa Eulàlia al Gasòmetre i també tota la informació sobre el parc de l’Alhambra.
I nosaltres des d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que abans de prendre
decisions que poden afectar de manera decisiva a un barri, cal que l’equip de
govern actuï de manera responsable i transparent, que posi sobre la taula tota la
informació, que aclareixi també totes les ubicacions i que es puguin estudiar també
noves ubicacions que puguin sorgir de propostes de veïns o veïnes o de noves
entitats.
Per aquest motiu creiem molt important que es faci aquest procés participatiu, un
procés participatiu que sigui transparent, un procés participatiu que també serveixi
per definir quines característiques necessita el poliesportiu que necessita el barri de
Santa Eulàlia, i també estudiar totes les possibles ubicacions, les que estan sobre la
taula i les que puguin fer les entitats i veïns i veïnes.
I és per aquest motiu que demanem al Ple d’aquest ajuntament que realitzi
conjuntament amb l’associació de veïns i la plataforma Mulla’t per Santa Eulàlia un
procés participatiu, per tal de que els veïns i les veïnes puguin decidir el poliesportiu
que necessita Santa Eulàlia i també puguin decidir la seva ubicació definitiva, una
ubicació que hauria de ser del màxim consens al barri.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i regidora no adscrits/adscrita, i a continuació a la resta dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major
numero de membres.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Senyors d’Esquerra Republicana, la seva proposta és excloent i per tant és
contrària a la màxima del paradigma de la participació i dels processos participatius.
Proposen un procés participatiu viciat, un procés que el defineixin unes entitats
concretes amb uns interessos concrets i que han de donar resposta a l’interès
general, no d’un barri, sinó més aviat d’un districte. Això sembla... ja sé que és la
seva manera de fer, l’exemple el tenim en com estan construint la república, de la
mateixa forma.
Uns col·lectius molt concrets, vetllant per interessos concrets, han de definir
l’interès col·lectiu. A mi això no em quadra, és contrari al paradigma del que
busquem, que és la participació ciutadana i la implicació, contra més veïns millor,
perquè més consensuada serà la decisió i per tant votaré contràriament.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Sí, gràcies. En contra.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstenció.
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SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Jo m’he d’abstenir també perquè no m’ha quedat clar res. És que de la manera que
ho han… ja l’he escoltat ja.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votem a favor d’aquesta moció perquè planteja la necessitat d’obrir
aquest tema al barri. Són els veïns i veïnes de Santa Eulàlia, qui han de decidir
sobre aquest equipament i sobre el futur dels seus propis espais verds.
És per això, que des d’aquest grup municipal només volem recordar de nou, ja ho
vam fer segurament també el mes passat, algunes qüestions:
En primer lloc, aquest poliesportiu i la seva ubicació al Gasòmetre, és un projecte
promès pel PSC, que és el partit de govern, si no m’equivoco, des de fa 40 anys, i
és una promesa pactada, compromesa ara ja fa vint-i-cinc anys. I sí, existeix encara
avui una demanda entre el veïnat de Santa Eulàlia, per comptar amb un nou
equipament poliesportiu al barri, que doni resposta a les necessitats de les seves
veïnes. Un poliesportiu com cal, li diuen.
En segon lloc, ha estat i és responsabilitat única del partit de govern actual, el fet
d’endarrerir el projecte i no vetllar perquè el solar del Gasòmetre i el seu entorn,
solar i entorn, no hagin tingut prou en consideració el projecte, el seu projecte, la
seva idea, la seva promesa durant el seu desenvolupament urbà. Sense aquesta
visió global de l’urbanisme, des dels responsables municipals, i sense prioritzar les
necessitats del nou poliesportiu i la seva volumetria, ara ens expliquen que els i les
arquitectes es troben amb dificultats tècniques des del punt de vista de
l’edificabilitat, sempre segons el govern i sense cap informe tècnic que justifiqui
aquestes afirmacions tan categòriques, quan ens diuen que és probable però no ho
sabem del cert, suposo que ens ho acabaran d’explicar avui, no ho acaben
d’explicar mai, que és probable que no es pugui fer aquest poliesportiu promès des
de fa 25 anys al Gasòmetre.
En tercer lloc, la proposta de nova ubicació al parc de l’Alhambra i la seva defensa
aferrissada, la defenses que fan a tots els espais on l’expliquen, és una ocurrència
única i exclusiva de l’equip de govern del mateix partit polític que fa dues dècades i
mitja que promet el poliesportiu al Gasòmetre. Ara a 4 mesos de les eleccions li
apareix, se li encén la bombeta a aquest govern i tot allò que havia promès els
últims 25 anys, ara es converteix en paper mullat i ara ja no es pot dur a terme i
apareix els últims 4 mesos de mandat, apareix una nova proposta en una nova
ubicació exclusivament proposada pel partit del govern, el mateix partit de govern
que porta 25 anys prometent el poliesportiu al Gasòmetre.
En quart lloc, al barri de Santa Eulàlia, com a tot arreu, existeixen opinions diverses
i a vegades fins i tot irreconciliables, contradictòries. Raó per la qual el debat obert,
públic i transparent entre veïnes, institucions i entitats esportives del barri, es fa
imprescindible. Sense aquest diàleg i sense aquest traspàs d’informació, amb tota
la informació veraç i amb una visió global, qualsevol moviment podria suposar un
pas enrere pel teixit veïnal i la cohesió social al barri. S’ha generat un problema
artificialment, i l’ha generat el propi govern municipal, on només hi havia un consens
veïnal clar des de feia dècades, un poliesportiu com cal al Gasòmetre. Feia 25 anys
que existia un clar consens al barri de Santa Eulàlia.
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Amb tot aquest context, votem a favor de la moció que proposa Esquerra
Republicana, i apel·lem a la realització d’un veritable procés participatiu que
possibiliti el debat públic necessari sobre aquest tema al barri de Santa Eulàlia.
I simplement un apunt, quan es plantegen, nosaltres entenem que el que planteja
Esquerra Republicana és definir el procés que després es durà a terme. Definir el
procés el poden definir perfectament govern, entitats i plataforma que proposa
Esquerra Republicana. No estan, creiem nosaltres, no hem entès això nosaltres, i si
no ho hem entès bé que ens ho diguin, no estan proposant el que sí que fa el
govern amb molts altres barris, amb moltíssimes altres propostes de govern, que
és, anem a arranjar aquest carrer, anem a arreglar aquest carrer, m’assec amb
l’associació de veïns, molt lícit, li diem participació també a això, m’assec amb
l’associació de veïns del barri, amb els veïns afectats pels canvis que hi haurà al
seu carrer.
Això ha passat a infinitat de carrers i no m’ho invento, no és d’aquest any ni de
l’últim mandat, segurament això és una negociació a una, a dues, a tres bandes i es
fa habitualment. I es negocien les condicions finals amb aquests veïns i veïnes i
amb l’associació de veïns moltes vegades. Les condicions finals de com acabaran,
o de com s’acabaran dissenyant les obres directament d’aquells carrers.
El que crec que s’està plantejant és com es dissenya el procés abans de fer-lo, per
tant és quelcom bastant diferent al que habitualment es fa en projectes segurament
no de la mateixa envergadura, com és l’arranjament d’un carrer, però el que s’està
plantejant és posar-hi una negociació prèvia a l’hora, entre segurament dos agents
que no pensen igual, com és el govern, l’associació de veïns i sobretot els dos
agents que porten durant aquests últims mesos, any i escaig, reivindicant un acord
de feia 25 anys, perquè veien que se’ls hi acabava el mandat i no hi havia més que
una proposta, la que al final s’ha acabat retirant.
El que hem entès nosaltres és això, és que, i per això ho votem a favor, es vol
dissenyar un procés amb dues parts que no tenen la mateixa opinió, que són la part
que ha sortit del consens veïnal i polític dels últims 25 anys i que ha fet una nova
proposta, i la part que porta 25 anys defensant la mateixa proposta. Que
s’asseguin, que negociïn i pactin com ha de ser el diàleg i el procés que ens porti a
sentir a la majoria, perquè això seria el més interessant, a la majoria de veïns i
veïnes del barri de Santa Eulàlia.
Nosaltres hem entès això. Si és diferent que ens ho digui el grup d’Esquerra
Republicana i potser hauríem de canviar el vot. En cap moment, creiem, que en cap
moment se li està dient al veïnat de Santa Eulàlia que el poliesportiu, el nou
poliesportiu que fa 25 anys que hauria de tenir Santa Eulàlia, el decidiran el govern,
l’associació de veïns i la plataforma Mulla’t per Santa Eulàlia. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Tot i que no ens han aprovat l’esmena, votarem a favor de la moció i també vull
explicar-me. Seria il·lògic que no la votés, quan en un tema com el PDU o com
altres temes, estem demanant que hi hagi uns processos participatius que es votin i
que siguin vinculants. Quan dic que... vull entendre, i el company de la CUP ho
deia, vull entendre que al final qui ho decidirà seran tots els veïns i veïnes, o sigui a
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l’hora de votar en aquest procés participatiu, votarà tothom d’aquest districte,
perquè sinó no entendria el tema.
A l’encapçalament de la moció parla d’un procés participatiu i transparent per a què
els veïns i veïnes de Santa Eulàlia puguin decidir i per tant el títol és de màxims i
vull entendre que tot i que només puguin participar, si s’aprova la moció, només
puguin participar en l’elaboració del procediment, és que sinó no ho entenc bé i
perdoneu, hi ha vegades que tinc les meves limitacions i potser no ho entenc i per
això crec que seria, o sigui, jo vull entendre que votaran tots els veïns i veïnes quan
tinguem el procés participatiu fet, però que l’elaboració del mètode del procés
només el faran l’equip de govern, l’associació de veïns de Santa Eulàlia i Mulla’t per
Santa Eulàlia.
Això és el que he entès. Que el procés, el mètode per elaborar el procés no és que
parlem de transparència i de participació, està limitat a l’equip de govern, és a dir, la
resta de grups municipals no hi formem part, no podem opinar i no poden opinar
cap de les entitats o persones que estan escollides en el Consell de Districte III,
això és el que jo he entès. Tot i que ho salvem en el moment de votar quan tinguem
el mètode i fem el referèndum o la consulta ciutadana, llavors ho podem salvar i
anem a que tots els ciutadans que tinguin dret a votar de Santa Eulàlia, o sigui al
Districte III, puguin votar això.
És això el que he entès. D’acord? No ho sé. Per a mi l’elaboració d’un procés
transparent seria que hi participés el màxim de gent possible per fer això, perquè
entenc que poden haver-hi altres actors que tinguin criteri també per elaborar
aquest mètode de participació. No hauria de ser excloent. Tot i així com que vull
que aquest tema del poliesportiu vagi endavant en el sentit de que al final es
mereixen tenir un poliesportiu, i tampoc sóc excloent com estan dient aquí en el
tema de dir, és que fem un poliesportiu i aquí no, perquè torno a repetir, si la gent,
si la participació i la transparència i la democràcia és que tots els ciutadans d’aquell
districte puguin votar, no els hi podem dir, aquí no o aquestes entitats no.
Però tot i així, com que entenc que al final el vot es decidirà entre tots els ciutadans,
hospitalencs i hospitalenques, veïns i veïnes del Districte III, votaré que sí, però
torno a repetir, crec que ens fem un flac favor limitant la configuració d’aquest
procés participatiu, deixant-ho en mans del govern i no de tots els actors, i només
en mans de dues entitats que per a mi són perfectament vàlides, no és que no ho
siguin, però crec que hi ha més actors dintre d’aquest districte, d’aquest barri, que
se’l coneixen també i que crec que tenen opinió, perquè al final no és el poliesportiu
d’unes persones, sinó és un poliesportiu per a molts anys i per a les generacions
presents i les futures.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Desde el Partido Popular inicialmente nos íbamos a abstener porque
también, como ya se ha referido aquí que finalmente el Partido, el grupo municipal
de Esquerra Republicana, se ha avenido a modificar el acuerdo en el que se
incluyera también a la plataforma Mulla’t por Santa Eulàlia en este caso, porque
nosotros entendíamos también que el proceso participativo no implicaba
únicamente a la asociación 5 carrers, sino que hay muchos más actores que están
preocupados por el futuro proyecto y que por tanto nos parecía justo que también
participaran en ese proceso participativo. Por tanto, nosotros, vaya por delante,
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votaremos a favor.
Hoy se plantea la segunda parte de la moción que ya se planteó el mes pasado,
esto parece un culebrón por episodios. Deberíamos recordar pues que el
polideportivo de Santa Eulàlia lleva más de 20 años prometido, que la ubicación
inicial era el Gasómetro y que ahora debajo de la manga se saca el gobierno de la
ciudad, se saca de la manga una alternativa en el parque de la Alhambra y lo que
no pueden hacer es echar la culpa a otros, porque aquí los únicos que han
gobernado han sido ustedes, los del Partido Socialista, y por tanto no pueden decir,
como dijeron, que había sido la asociación 5 carrers quienes habían propuesto la
alternativa del parque de la Alhambra.
Evidentemente, nosotros entendemos que la mejor manera de solucionar este
proceso y que los vecinos tengan voz, puedan decidir si realmente prefieren que la
ubicación sea en un lado, en otro, incluso nosotros nos planteamos que desde el
equipo de gobierno o todos los grupos municipales podamos buscar una alternativa
de ubicación en el barrio de Santa Eulàlia, para poder presentar no únicamente la
alternativa del parque de la Alhambra, el Gasómetro evidentemente, que no puede
ser de otra manera, que fue la planificación inicial y si hay una tercera alternativa,
pues bienvenida sea para planteársela a los vecinos.
Por tanto, nos alegramos que Esquerra Republicana haya recapacitado, que incluya
también a las otras entidades que forman parte del barrio y los vecinos decidirán.
Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Nuestro grupo municipal ha asistido a varias reuniones entre vecinos, entre
entidades y la verdad es que nos ha preocupado muchísimo y lamentamos
profundamente la situación de enfrentamiento, que se está viviendo en el barrio de
Santa Eulàlia, en estos momentos, con el polideportivo del Gasómetro o la
propuesta que para nosotros es inaceptable del parque de la Alhambra.
Creemos absolutamente injusto que el barrio de Santa Eulàlia tenga que decidir
entre dos cosas a las cuales tiene pleno derecho, primero, a tener un polideportivo
en condiciones para que la gente pueda hacer deporte de base y luego por otro
lado el derecho que tiene, además de un espacio consolidado como es el parque de
la Alhambra.
A nosotros el tema del proyecto del proceso participativo, nosotros estamos muy de
acuerdo siempre con los procesos participativos evidentemente, pero nos genera
muchísimas dudas. Primero, ¿se va a explorar otra ubicación posible dentro del
barrio que seguro que la hay? ¿Se va a estudiar? ¿Se va a trabajar ese aspecto?
¿Solamente va a ser entre el parque de la Alhambra y el Gasómetro?
Por otro lado, los proyectos se supone que los vecinos al menos en alguna reunión
salió, los vecinos tendrán que decidir sobre proyectos concretos, no sobre hipótesis,
sino con unos proyectos ya trabajados y presentados, con sus volumetrías, tal y
como debe presentarse un proyecto. ¿Quién diseña esos proyectos? ¿Quién será
el que haga esa proyección de cómo será el polideportivo, dónde, cómo?
Después ¿se permitirá que otros puedan hacer proyectos alternativos en esos
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espacios que se puedan ubicar? ¿Será posible esa apertura y que sea más gente la
que imaginativamente pueda plantear también esos proyectos alternativos? A
nosotros todo esto nos genera muchísimas dudas.
Y luego también, ¿cómo se hará el proceso de votación? ¿Quién podrá votar?
¿Quién no? Son elementos que creemos que se tienen que tener muy en cuenta. Y
luego, por otro lado, también nos sorprende que el ayuntamiento de L’Hospitalet
haya cambiado el uso de tres millones de euros aproximadamente, que iban
destinados al polideportivo del Gasómetro para comprar naves del Sareb, nos
sorprende profundamente y eso fue el día 10 de diciembre de este año. Entonces
no sabemos si es que realmente hay intención real de hacer este polideportivo o
realmente no la hay, y esto es un debate falso que se ha instalado en la ciudad.
Nosotros creemos que el polideportivo de Santa Eulàlia se debe ejecutar pero en el
Gasómetro, tal y como estaba pensado en un momento determinado o buscar otra
ubicación. Para nosotros el parque de la Alhambra es inaceptable, y lamentamos
también profundamente que se hayan destruido todas las pérgolas que hacían que
el parque de la Alhambra tuviera su historia y sus elementos simbólicos, que eran
muy queridos para muchos vecinos y vecinas de la ciudad. Estamos esperando que
nos envíen el informe técnico del porqué eran tan peligrosas esas pérgolas.
Estamos esperando, para pronunciarnos al respecto, pero realmente nos sorprende
profundamente. Creemos que esta moción no nos garantiza todas las preguntas
que nosotros nos hacemos y por eso vamos a votar en contra.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Yo he escuchado aquí las intervenciones y la verdad es que a tenor de lo que se
oye, de lo que se lee, de lo que se ve, estoy fundamentalmente de acuerdo con una
apreciación que ha hecho el Sr. Christian de la CUP-PA. Ya ves tú, me van a correr
a gorrazos. Tantas aproximaciones, porque creo que dice cosas razonables, pues a
veces nos pasan factura porque nos dicen incluso los del gobierno, hombre, que tú
al final te llevas muy bien con los de la CUP, estando tan distantes. Pues no,
hombre, cuando hay algo razonable, mire, lo que ha dicho fundamentalmente es
que el problema lo han creado ustedes y es verdad. Lo han creado ustedes el
problema.
Este gobierno yo creo que genera más problemas que resuelve, porque se echa a
los vecinos en contra, una parte por un lado, los divide. A la oposición por supuesto
no les comenta nada, no pintamos absolutamente nada, hace lo que quiere a su
capricho, a su imagen y semejanza y luego claro, ¿qué pasa? Cuando tienen un
proyecto que se les cae y los vecinos se ponen en contra, después de estar 25
años prometiéndoselo, pues en vísperas de elecciones les aprietan, los que les
parezca, 4, 5, 10, 14, 25 y la Sra. Núria Marín, entonces aparecen millones, lo que
haga falta y genera proyectos.
En fin, generan problemas, porque al final divide a los barrios, divide a la gente,
porque unos están de acuerdo en unas cosas, otros en otras, no se consensuan las
cosas y miren que han tenido tiempo ustedes para hacer cosas después de 25
años, prometiendo eso y no han cumplido. Bueno, últimamente eso es lo que se
está haciendo en esta ciudad. Es decir, que nos generan un problema a todos y no
son capaces de hablar antes de comprometerse con cosas y aparecen… no hay un
proyecto, no lo hemos visto, pero sí sabemos que 21 millones o sea que nos
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vuelven locos
Pero al final no sabemos qué hacer, al final no sabemos qué hacer porque oímos a
los vecinos que dicen una cosa, otros otra, la oposición, unos proponen una cosa,
otros otra y no acabamos de aunar voluntades para ver en realidad qué es lo mejor.
Participación, no participación, divide. Unos dicen que opinen estos, no, no, que
opinen los otros, no opinamos todos, que opine todo el barrio. En definitiva, nos
vuelven locos y esto no son formas, Sra. Marín, ustedes tienen la obligación de
intentar generar consensos. Tanto tiempo han tenido, tantos años para explicar un
proyecto, que luego ha sido fallido y me temo que muchas veces usted toma
decisiones por la presión, la proximidad de las elecciones y eso ya no vale, porque
ya la gente empieza a estar cansada de esos subterfugios de los políticos, que al
final lo limpian todo cuando faltan tres meses, lo ponen todo muy bonito y le ponen
colonia hasta a los contenedores de la basura. En definitiva, que nos han metido un
lío.
Lo único que tengo claro en este momento es que no hay nada claro. Eso es lo
único que tengo claro. Y uno no sabe ya qué votar, porque a veces aun teniendo un
criterio pues piensa que no sé qué criterio se va a ajustar exactamente a la mayoría
de la gente del barrio, porque al final hay que mirar también eso, porque como han
generado tanta división, pues vemos aquí unos señores que dicen una cosa, otros
que dicen otra y la verdad es que los políticos tenemos muchas veces dudas,
aunque tenemos criterio obviamente pero intentamos no molestar y ver lo mejor
para todos, para la gran mayoría, sin olvidarse de las minorías, obviamente.
Entonces tenemos un problema aquí, y a veces cómo solucionan estos problemas,
cuando no lo tiene claro y lo único que tiene claro es que no hay nada claro,
acabamos un proyecto que no conocemos, un proyecto que se pare en cuatro días
porque hay presiones y porque la Sra. Marín no es capaz de decirle, mire no, esto
no debe pararse. Lo pensamos, hablemos con la oposición, hablemos con la gente,
con los agentes sociales bien hablado, no aquí en una algarabía y en una presión
que a veces también se siente presionado el gobierno, porque quién más grita
parece ser que tenga más razón y a lo mejor hay gente que no grita y también tiene
sus argumentos y hay que escucharlos. Y cede, cede y nos genera un problema a
todos y no es manera esto.
Por tanto, al final uno tiene que tomar decisiones y decir, bueno, votes lo que votes
va a haber problemas porque igual no estás acertando. Yo creo que ese barrio se
merece un buen polideportivo y esto es lo único que nos tiene que quedar claro y
hay que hacerlo. Yo también estoy con las personas que dicen que no quieren que
ese parque acabe sucumbiendo ante una mole de cemento, y los entiendo y creo
que hay que preservar esos espacios en la ciudad y creo que hay que dar otras
alternativas.
También entiendo a los que dicen, oiga pues a mí ya me va bien ahí. Bueno, pero
quizás hay que valorar todas esas opiniones y especialmente debemos ponernos
de acuerdo con la gente que vive y los usuarios y demás y los agentes deportivos,
tiene que participar más gente, porque cuando se dice participación y se deja
solamente a la albur de los que más presionan, que está bien y que oiga, de hecho
están ahí y tienen su legitimidad, pues quizás no sea correcta.
En definitiva, se lo digo y se lo confieso, señores del gobierno, señoras y señores
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del Pleno, compañeros concejales, yo estoy hecho un lío. Y lo único que tengo claro
es que aquí no hay nada claro. No, por eso lo que voy a hacer es algo que es
salomónico, me voy a abstener. Me voy a abstener teniendo en cuenta, y cuidado,
cuando llegue la hora de la verdad, yo seré de los que diga que hay que preservar
el parque de la Alhambra si se puede, y hay que buscar 40.000 alternativas y al
mismo tiempo hay que hacer un polideportivo digno, que se lo llevamos
prometiendo a esos vecinos hace muchos años.
Y usted, Sra. Marín, tiene un problema ahí, tiene un problema, a ver cómo lo
soluciona, porque es usted al final la que tiene que darle solución a eso y no
dejarse llevar por la ola de… a ver que toca decir aquí, a ver que toca decir allí,
porque no es la primera vez que caemos en esto. No es la primera vez que vamos
al parque de los Pajaritos porque hay un montón de gente que se queja de esto y lo
otro y ustedes no mueven nada por lo que está pasando allí y cuando ven que se
mueve la oposición, cuando ven que se mueven unos cuantos vecinos y les
presionan, entonces hay actuaciones. Y sobre todo cuando faltan 3 o 4 meses para
las elecciones, aquí el que no corre, vuela. Ya le digo, usted pega unos bocinazos
ahí de viva España que mire usted y claro eso no es así, eso no es así Sra. Marín.
Hay que tener un criterio siempre, siempre. Y esto es lo que uno hace que se
confunda.
Pero lo más importante es que, se lo he dicho miles de veces, es que en este Pleno
están representadas todas las ideas políticas y todos sumamos, se lo dije un día,
como decía el rey aquel, “vos señor sois más que nos, pero todos nos somos más
que vos” y eso usted no lo tiene en cuenta. Aquí este Pleno representa la
sensibilidad política de toda la ciudad y hay que escucharlo y hay que hablar y hay
que consensuar y usted estará mucho más legitimada si cabe, aunque lo está
porque también le han dado la participación los ciudadanos para que usted sea la
Alcaldesa, para ir con propuestas a los vecinos, no a decir lo que me convenga a mí
en plan partidista, yo a estos les digo que 21 millones no estaban, ahora salen. Y
abandona usted otras políticas que muchas veces pues tendrían prioridades.
En cualquier caso, para acabar y no aburrir al personal, yo lo digo con honradez, lo
digo con honradez, en este momento, cuando toque y cuando eso esté más maduro
porque todavía no hay proyecto, solo sabemos de 21 millones y tal, tendremos que
posicionarnos, pero ya le digo que a mí ya de entrada no me gusta que se carguen
una zona, porque la vengo defendiendo siempre, las zonas verdes, los parques,
que nos hacen mucha falta. Ya no me gusta pero ya veremos, porque seguramente
ustedes, señores del gobierno, igual son capaces de dar una solución y la tienen
para hacer ese polideportivo con dignidad y al mismo tiempo no cargarse un
parque. A ver si son capaces de hacer eso. Tengan en cuenta que ahí van a tener
todo mi apoyo, no les quepa duda.
Y le demos al barrio la tranquilidad en definitiva que esto no es otro argumento y
cuando pasen las elecciones se olvida, que se les va a hacer el polideportivo,
porque mucho me temo que a lo mejor esto es, como se dice otra vez y lo repito, fer
volar coloms, y luego si te he visto no me acuerdo, porque como estoy
acostumbrado a ver esas promesas que se hacen en la conferencia esa que nos
cuesta treinta y tantos mil euros y luego se queda en agua de borrajas, pues no me
extrañaría, que después de pelearnos, discutir y poner al barrio en contra unos de
otros, al final digamos, no esto yo no lo veré, ya veremos si lo ven, yo no le diré sus
nietos porque usted parece ser que no va a tener nietos, pero los míos y entonces
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claro, eso es lamentable. Eso también puede pasar, nadie pensaba que pudiera
pasar porque yo he visto aquí proyectos que parecía que ya estaban
implementados, que ya estaba, que ya estaba, pero que llevan 30 años ahí en el
alero, pero el año que viene en la próxima conferencia de SUMA 12, no os
preocupéis que la Alcaldesa lo volverá a prometer.
Y hay que acabar con esto y eso hay que generar credibilidad. Pronto podrán
manifestarse los ciudadanos otra vez, peor que tomen nota de estas cosas y que
vean que tienen un gobierno que hace lo que hace. Oiga, y si le siguen dando la
confianza, pues a felicitarla y a seguir trabajando, nosotros seguiremos haciendo lo
que nos encomienden los vecinos y vecinas, pues usted, pues nada, pero vaya
tomando nota que estas cosas al final se va aprendiendo, por eso ustedes tuvieron
aquí unas mayorías abrumadoras y cada vez van menos. Es que 40 años de
gobierno, aparte de que desgastan porque no es fácil gobernar, generan unas
complicidades en algunas cuestiones que no son buenas. Usted lleva ya 25 años
en el gobierno, Sra. Marín, son muchos años. Vaya pensando que son muchos
años.
Entiendo señores, aquí un día que es normal que usted ya esté cansada, es
normal. Es normal que usted quiera irse de aquí, pero mientras esté, hágalo lo
mejor posible. No perjudique a los vecinos, no los enfrente, no genere estos
problemas en los barrios, porque al final eso no es bueno.
Y bueno, yo agoto el tiempo porque creo que tenía que deciros estas cosas a todos,
pero he sido lo suficientemente decente y honrado para decirles que no lo tengo
claro, pero que sí… no lo tengo claro. No le quepa la menor duda, pero no hago
ejercicios de…

Se escolten veus entre el públic.
hipocresía. Yo estoy con que el parque de la Alhambra no se lo…

Se escolten veus entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
Si us plau. Demano silenci si us plau i respecte pel Sr. García. Si us plau.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
No me están faltando al respeto. Están haciendo una apreciación. No lo considero
una falta de respeto. Me están interpelando, pero bien. No hay problema.
En cualquier caso, ya les digo, votaremos, sí, sí, lo voy a seguir diciendo, los voy a
seguir machacando a ustedes, porque se lo merecen, porque ustedes han
generado el conflicto, porque no han sabido dar la cara ante los vecinos y decir que
no. Y llegar allí la Alcaldesa, que me aprietan, 21 millones, ya está, dónde queráis,
cómo queráis. Ahora ya veremos, ya hemos generado un conflicto de división en el
barrio y en la oposición. Esa es la verdad, esa es la verdad y yo tengo que criticarlo
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aquí y ya le digo que yo estaré siempre al lado de los vecinos, siempre.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Moltes gràcies, Alcaldessa. Yo, como tengo 10 minutos y estoy solo, voy a intentar
ordenar todo y dar respuesta y responder algunas cosas que se han dicho.
En todo caso, vaya por delante que me he sorprendido a mí mismo, lo cual me
preocupa, porque estoy de acuerdo con dos afirmaciones del Sr. García. La primera
que ha dicho que la Sra. Alcaldesa dará la próxima conferencia el año que viene,
con lo cual reafirma que volveremos a gobernar y la segunda, que es muy difícil
gobernar. Cierto. Tomar decisiones es bastante complicado.
Dicho lo cual, a mí me entristece porque esta moción la podríamos haber sacado
adelante y los concejales de Esquerra Republicana sabían cuál iba a ser nuestro
posicionamiento y el posicionamiento además que hemos ido hablando con algunos
concejales de otros grupos municipales durante estos meses de diálogo, de
asambleas, de reuniones y de dimes y diretes también, por qué no decirlo.
Y la íbamos a sacar adelante porque nosotros estábamos de acuerdo con el hecho
de poder realizar una consulta ciudadana, que al final tome la decisión de dónde es
el mejor o cuál es el mejor emplazamiento para ese equipamiento deportivo, que sí
es cierto que hace años que se proyectó. Yo, por esa época, no militaba en el
Partido Socialista, era demasiado joven, con lo cual no me voy a remontar tantos
años atrás.
Pero sí que es cierto que el hecho de excluir a diferentes entidades del barrio o del
distrito, es lo que nos hace plantearnos el cambio del voto y votaremos en contra de
la moción, no porque estemos en contra de la consulta, que la vamos a impulsar y
la vamos a seguir trabajando y la vamos a seguir trabajando con los vecinos y con
las entidades, tal y como nos hemos comprometido con las mismas y mañana
pueden salir folletos en uno u otro sentido, pero quiero que quede claro que el
compromiso de este gobierno es impulsar esa consulta ciudadana con dos, tres,
cuatro proyectos, los que se consideren, pero sí que quiero hacer un poco de
memoria y como tengo tiempo, voy a hacer un Sr. García y me voy a gastar los 10
minutos.
El 17 de mayo del 2018, en una asamblea mantenida en el Centro Cultural de
Santa Eulàlia, con vecinos del barrio y con socios de la Asociación Deportiva Santa
Eulàlia, a la cual asistió la Alcaldesa y no se escondió detrás de nadie, y después
de valorar las dificultades, las preocupaciones y el neguit que se había generado en
el barrio por la aprobación del proyecto que no contemplaba el equipamiento
deportivo en Gasómetro, que no contemplaba toda la parte de aguas, tal y como se
había aprobado en Junta de Gobierno unos meses anteriores, la Alcaldesa fue la
primera que tomó la decisión de parar el proyecto, de que no siguiéramos adelante,
que nos sentáramos con las entidades y valoráramos otras alternativas. Yo creo
que eso, con mejor o peor acierto, pero es una decisión que tomó el gobierno,
encabezado por su Alcaldesa, lo cual también hay que dejarlo claro.
A partir de aquí, hemos ido teniendo diferentes encuentros, reuniones con aquellos
colectivos y entidades que nos lo han pedido. Decir que de momento, que Mulla’t
per Santa Eulàlia, que aparece en las fiestas mayores de Santa Eulàlia del año
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pasado, el 2018, todavía no nos ha pedido vernos. Sí que algún miembro de ese
colectivo forma parte de 5 calles y ha participado en las reuniones, con lo cual tiene
la información, pero en ningún momento nos han pedido vernos.
Independientemente de eso, en nuestra enmienda planteábamos la posibilidad de
que incorporáramos a Mulla’t per Santa Eulàlia, porque nosotros estamos por ese
modelo.
Y sí, Sr. Giménez, estamos hablando de definir el modelo, no de quien va a decidir
dónde va el equipamiento deportivo, sino de definir el modelo de cómo vamos a
realizar esa consulta, porque yo creo que aquí es importante y lo ha dicho algún
miembro, algún concejal de otro grupo político, no estamos decidiendo dónde va
una fuente, ni qué tipo de árboles ponemos en una calle. Estamos planteando una
inversión importante en cuantía y en afectación directa, y vaya por delante que no
solo al barrio de Santa Eulàlia, sino que el equipo de gobierno lo que apuesta es
porque sea un equipamiento deportivo que dé servicio a todo el distrito, Granvia
Sud y barrio de Santa Eulàlia, con lo cual es verdad que tenemos el reto como
gobierno y como ciudad, de hacer una buena consulta.
Ese es el compromiso que además adquirimos el 13 de febrero en una reunión
dónde estaban convocados Asociación 5 calles, Associació Esportiva Santa Eulàlia
y Asociación de vecinos Granvia Sud y a la cual asistió la Sra. Ana González y
pudo escuchar que el compromiso nuestro es que entre todos íbamos a definir ese
modelo de participación, pasándolo además, compartiéndolo, con las entidades del
Consell de Districte. Porque mirad, la plataforma Mulla’t per Santa Eulália, que es
tan legítima y agrupa diferentes colectivos, no representa a más entidades, ni
engloba a más entidades que el Consell de Districte, con lo cual nosotros partimos
de la base que estamos excluyendo a diferentes vecinos y vecinas que también
tienen algo que decir y quieren participar.
Evidentemente creo que lo que no nos podemos es tampoco atascar en cómo
vamos a votar, y convertir esto en un proceso asambleario que no nos permita
avanzar y los que se dedican a su organización asambleariamente saben que así
es su realidad de cada día, porque lo que necesitamos y, como bien se ha dicho
aquí, después de 25 años es verdad, es dar respuesta a una necesidad que tiene el
Distrito III, de un equipamiento deportivo moderno y acorde con las necesidades de
ese distrito. Moderno y acorde con las necesidades de todas esas familias que han
venido nuevas al barrio, que tienen hijos. Moderno y acorde con todos esos niños
que forman parte de esos nueve centros educativos, los cuales usan el
equipamiento de Jacinto Verdaguer y de Gornal, y acorde y moderno a todos esos
usuarios que sin practicar deporte de competición, son usuarios del equipamiento
deportivo de Jacinto Verdaguer o de Gornal y que permitiría además crecer en
número de usuarios.
Es decir, que estamos dando o pretendemos dar respuesta a una necesidad real
del distrito, con una apuesta seria real del gobierno de esta ciudad. Es verdad que
gobernamos desde el año 79, pero siempre comprometidos y entre otros motivos
con el deporte, porque sabemos que el deporte genera cohesión social, genera
igualdad, genera salud, con lo cual ese equipamiento deportivo va más allá del
capricho que algunos han manifestado.
Decirles que también me sorprende que algunos miembros de este consistorio, que
el día que en el Consell de Districte se presentaron las diferentes propuestas, que
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son legítimas porque el gobierno con el mandato de la Alcaldesa de buscar otras
alternativas, presentamos en aquel Consell de Districte, antes de que las
presentara el primer teniente de alcalde, que fue el que fue a presentar esos
proyectos, se levantaron y se marcharon. Por lo tanto, ahora me sorprende que
intenten darnos lecciones de participación y que no estemos dando respuesta a las
necesidades de los vecinos de Santa Eulàlia.
Creo que no me he dejado nada y si me permiten continuar, creo que no me he
dejado nada, pero sí que me gustaría decir porque alguien hablaba y creo que
incluso en la moción creo recordar, porque yo sí que me las leo las mociones y no
tomo la decisión en el momento en cuanto se vota, que habla de falta de
transparencia. Hemos estado manteniendo diferentes reuniones, hemos explicado
siempre con total transparencia cuales eran las diferentes propuestas.
Es verdad que no hay proyectos específicos y desarrollados que evidentemente
tienen un coste y que si vamos a un modelo de consulta, tendremos que invertir en
ese coste para que el proyecto sea real y el vecino y la vecina puedan realmente
valorar de qué estamos hablando y eso es cierto, pero a partir de ahí, sí que me
gustaría, porque alguien lo ha dicho, aparte de la transparencia que nunca hemos
dado una información veraz y ponen énfasis en lo de información veraz y vaya por
delante que esa desinformación, si se ha producido, nunca ha sido por parte del
gobierno. Alguien sabrá quién cuelga o descuelga carteles en los árboles que tanto
queremos proteger, alguien sabrá quién va a determinadas reuniones y sesga la
información y qué interés tiene.
A partir de ahí…

Se escolten veus entre el públic.

SRA. ALCALDESSA
A ver. Por favor. Se quiere moderar y callar por favor. Si no es capaz de aguantar
que los concejales de este ayuntamiento expresen lo que tienen que expresar, yo le
invito a que se vaya del Pleno. Pero que no interrumpa, haga usted el favor.
Puede usted sentarse, escuchar, pero no puede intervenir, ni puede interrumpir a
los concejales de este Pleno, le guste o no le guste lo que están diciendo. Si no le
gusta pues habrá otra ocasión para poder discutir en otro formato. Sí, por favor, Sr.
Quirós acabe su intervención.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Muy rápidamente para finalizar. Desde el 25 de julio del
2018 primera reunión con la Asociación 5 calles dónde ellos y nosotros como
gobierno nos emplazamos a buscar otras alternativas. Desde el 25 de julio del
2018, repito, donde nos emplazamos para buscar alternativas y el gobierno hizo su
trabajo y ha buscado diferentes alternativas que pueden ser del agrado o no, eso es
muy respetable, pero hemos buscado alternativas, nadie, absolutamente nadie, ha
propuesto ninguna alternativa a las ubicaciones o a las propuestas que hay encima
de la mesa.
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Saben las entidades, saben los vecinos, que estamos dispuestos a escuchar y los
grupos municipales que han formado parte del Consell de Districte que han venido,
que han venido a algunas reuniones, que estamos dispuestos y han estado el día
13, cuando lo dijimos, estamos dispuestos a que, si hay una propuesta encima de la
mesa, a que técnicamente se valore y en esa consulta se pueda dar respuesta o se
puedan presentar los diferentes proyectos, pero desde el 25 de julio, nadie,
absolutamente nadie, nos ha hecho ninguna propuesta. Gracias.

Se escolten veus entre el públic.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Per respondre a les diferents consideracions. No tindríem aquest
problema si realment l’equip de govern, ara fa 25 anys, hagués complert el
compromís que hi havia, hagués fet el poliesportiu que necessitava Santa Eulàlia i
no haver prioritzat els pisos, tal i com va fer.
Nosaltres quan hem manifestat la definició del procés, és el disseny del procés i
creiem que el disseny del procés participatiu s’havia de fer entre el govern
d’aquesta ciutat i entre aquelles dues entitats que han reivindicat històricament, és a
dir, la necessitat de tenir el poliesportiu i de fer complir aquell compromís de fer el
poliesportiu complert que necessita Santa Eulàlia, que són l’associació de veïns i
posteriorment la plataforma Mulla’t per Santa Eulàlia, que per cert agrupa a
diferents entitats del barri i també diferents organitzacions polítiques que es van
sumar a aquell manifest. Ho deia perquè el Sr. Monrós deia abans que no es
deixava participar tampoc als partits polítics, doncs les organitzacions polítiques
també participem d’aquesta plataforma perquè ens vam adherir a les seves
demandes.
Per tant, l’únic que dèiem és que aquestes dues entitats defineixin el procés
participatiu amb l’ajuntament i després, sense excloure ningú, poguessin participar
les entitats del barri i la ciutadania perquè hi poguéssim donar la seva opinió sobre
la necessitat del poliesportiu. I tampoc jo crec que seria positiu, com deia el Sr.
Monrós, comparar-ho amb el procés participatiu de Can Trabal. Si alguna cosa no
volem és un procés participatiu com s’ha fet amb Can Trabal, perquè era qualsevol
cosa menys un procés participatiu, perquè no hem decidit sobre el projecte global
del PDU, no ha estat consensuat amb les entitats i a més, el que han fet únicament
de procés participatiu és que la ciutadania decideixi quin nom ha de tenir aquell
parc, i si hi ha d’haver serveis públics o no hi ha d’haver serveis públics, entre
d’altres preguntes.
Per tant, aquest no és el nostre model participatiu, ho volem decidir tot. I per tant,
no creiem que, tal com deia el Sr. Monrós, el procés participatiu que volem no és el
que s’ha fet a Can Trabal.
I volem definir quatre aspectes jo crec, per clarificar. El primer, és molt important
que els veïns i les veïnes del barri de Santa Eulàlia defineixin el poliesportiu que
creuen necessari que tingui el barri, és a dir, un poliesportiu complert, tal i com es
va prometre ara fa 25 anys.
Segon lloc, les ubicacions. Una vegada definit aquest poliesportiu, hem de mirar les
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ubicacions. A data d’avui, no tenim certesa per part de l’equip de govern, si aquest
poliesportiu que necessita el barri de santa Eulàlia, cap al Gasòmetre o no. No ens
ho han dit, a vegades ens diuen que sí, altres vegades ens diuen que no. Han
aparegut noves ubicacions, però també hem d’estudiar noves ubicacions que
puguin proposar els veïns i les veïnes.
I per això s’ha de ser transparent, hem de tenir tota la informació sobre la taula i en
aquests moments no tenim tota la informació sobre la taula, no tenim informes
tècnics i no tenim res, únicament tenim diapositives i poca cosa més.
I també hem de ser capaços de buscar consensos. El que no seria lògic és que hi
hagués un enfrontament entre veïns i veïnes depenent de la ubicació. Per tant, hem
de ser capaços de buscar consensos entre els veïns del barri de Santa Eulàlia.
I finalment, creiem que la decisió final, d’on va el poliesportiu i les seves
característiques, l’ha de prendre tota la ciutadania del barri de Santa Eulàlia perquè
són les persones que haurien de gaudir d’aquest poliesportiu.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Un parell de preguntes. En tot aquest debat en els últims mesos, un debat artificial
provocat pel govern, ja ho hem dit a l’anterior intervenció, continuem sense veure,
no l’hem vit físicament, però no l’hem vist nosaltres, no l’ha vist l’associació de veïns
Som Santa Eulàlia, encara no l’ha vist, tampoc no l’ha vist la gent de Mulla’t per
Santa Eulàlia. Crec que no l’ha vist ningú excepte el govern, l’informe tècnic que
desaconsella o descarta la construcció definitiva del poliesportiu promès al
Gasòmetre.
Llavors quan venen a les reunions o quan diuen públicament als consells de
districte o a reunions amb veïns i veïnes de diferents parts del barri, que ells ja no
veuen la construcció d’aquest poliesportiu allà, ens agradaria saber si és una
suposició, si és un pensament que els ha envaït durant els últims mesos, o si es
basa en algun informe tècnic que no hem vist, que no hem vist i del qual no podem
opinar perquè no l’hem vist. No sabem si existeix, intuïm que potser no existeix.
Potser sí, però no l’hem vist, però no l’hem vist nosaltres ni l’ha vist ningú més que
nosaltres coneguem.
Aquest informe tècnic que desaconsella o descarta la construcció del poliesportiu al
Gasòmetre, nosaltres no l’hem vist, d’acord? I el que no hem vist, el que està
claríssim que no ha vist ningú, és el projecte del nou poliesportiu de l’Alhambra.
Això sí que no ho ha vist ningú perquè no existeix. Perquè l’únic que han presentat
és una proposta, una ocurrència, torno a repetir, una ocurrència, quatre mesos
abans de les eleccions, una ocurrència d’una possible alternativa sense res físic
que la suporti, res, res físic que la suporti. Anem tard per culpa seva.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En resposta al portaveu, al Toni Garcia. Quan jo em referia al procés participatiu de
Can Trabal no em referia al que s’està fent, sinó al que hem votat abans. És a dir,
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es tractava de fer en qualsevol procés participatiu, un procés complert. En el cas del
poliesportiu, seria, i aquí s’ha dit, crec que és molt senzill, si hi ha dos poliesportius,
tres, quatre, els que siguin, crec que el que es mereix la ciutadania, i això ja ho he
traslladat a vegades al Sr. Quirós, que igual que tenim un projecte edificatiu del
poliesportiu del Gasòmetre, amb dues versions, si no vaig equivocat, una sense
piscina i l’altra amb piscina, hauríem de tenir un projecte de l’Alhambra o hauríem
de tenir un projecte o tants projectes com fos possible.
Clar, això requereix d’un estudi tècnic que entenc que no es fa en tres minuts. Per
tant, això ha de portar el seu temps. També hem de ser clars quan parlem de les
coses. És el que deia abans, el que no podem dir és anem a fer això i no saber que
les coses costen diners i temps, i jo crec que també, i en això l’equip de govern
també ha de ser transparent i dir que si un projecte, un estudi d’un projecte
edificatiu d’un poliesportiu al parc de l’Alhambra, porta dos mesos o tres mesos en
fer-se, ho ha de dir i si tenim altres llocs per fer-ho, s’han de dir.
Però, torno a repetir, quan deia el Sr. Garcia que a través de l’entitat aquesta,
Mulla’t per Santa Eulàlia, havien subscrit un manifest, sí, nosaltres també el vam
subscriure, però jo no estic dient de que no hi participem, crec jo que la participació
més transparent no és només de l’equip de govern, és el que he volgut dir abans,
que crec que al final l’equip de govern està fet per regidors i regidores com la resta
del consistori, i crec que en algun moment podem... si hem pogut subscriure el
manifest en algun moment, també podem opinar sobre el tema.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
El polideportivo que en un primer momento se había prometido a la Asociación de
vecinos de 5 calles del Gasómetro, era muy similar o prácticamente igual al del
Centro, prácticamente igual. Eso es algo, históricamente es lo que a nosotros, la
gente que estábamos en el movimiento vecinal, siempre se nos había explicado y
que era en esa línea.
Luego después es el equipo de gobierno el que ha introducido otras variables, que
a lo mejor es lo que invalidan que el Gasómetro sea inviable, según ustedes. Yo
creo que también los vecinos y vecinas de Santa Eulàlia deberían decidir si esas
variables que ustedes han introducido con piscina olímpica y demás, es eso lo que
necesitan o si necesitan un polideportivo donde la gente realmente vaya a hacer
deporte de base.
Son cosas que también deben decidir los vecinos, por eso es tan amplio todo lo que
los vecinos y vecinas han de poner encima de la mesa, para tomar una decisión
que sea lo más coherente y lo que realmente necesita el barrio de Santa Eulàlia,
que nosotros vemos bastante complicado el proceso participativo, tal y como se
estaba comentando aquí.
Toda la información y no sesgada, porque sí que es verdad que dice usted, mucha
transparencia, Sr. Quirós, pero en las diapositivas que nosotros hemos visto en
alguna reunión, el Gasómetro era un mamotreto allí en la diapositiva, que ocupaba
todo el espacio y sin embargo el de la Alhambra, el proyecto éste de la Alhambra
estaba al final, pequeñito, que casi no se veía. A ver, eso de alguna manera es
información poco transparente y bastante sesgada, porque si lo que pretendían era
asustar a los vecinos del Gasómetro, evidentemente lo conseguían. Un poquito de
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rigor.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Es simplemente para decirle, ¿ha visto usted Sra. Marín la que ha liado usted por
tirarse a la piscina sin agua? ¿Ha visto la que ha liado? El problemón que tenemos
aquí ahora, que no sabemos cómo resolverlo por prometer usted cosas sin haberlas
pensado, sin hacer las cosas como… por aquello que juntan y me aprietan pues sí,
me saco 21 millones y tiramos. ¿Ha visto?
¿Ve cómo tiene que seguir algunas veces los consejos de los que le decimos, sea
prudente y háblelo con la gente primero?, ¿se da cuenta? Se ha tirado usted a la
piscina y ahora parece ser que no hay agua, y va usted para abajo y va que me
estrello. Vamos a intentar salvarla aquí, vamos a intentar hablar, Sra. Marín. Vamos
a intentar hablar entre todos y ponernos de acuerdo, para que al final el barrio tenga
esa piscina, que la tenga digna, que tenga la ubicación correcta, que no moleste a
nadie y vamos a intentar entre todos aunar voluntades para un equipamiento que
necesita el barrio, que nos pongamos de acuerdo y que esto no se convierta en una
pelea política, que al final salgan perdiendo los vecinos.
Y Sr. Quirós, a usted para hacer un Miguel García le queda mucho, no lo puede
hacer. Le falta mucho a usted que aprender, no llega, lo pretende pero no llega. Y
en cualquier caso, ya para el tiempo que le queda, si no ha aprendido ya, no va a
aprender a hacerlo, porque ya le queda poco. Yo soy genuino, es complicado que
usted sea capaz de hacer un Miguel García. Miguel García hay uno, como hay un
señor como usted, no lo intente, porque lo único que hará, será hacer el ridículo.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Es una alegría que solo haya un Sr. Miguel García.
En todo caso, Ana, si me lo permites, es verdad que lo que hemos presentado en
unas diapositivas es una volumetría, de lo que implicaba en Gasómetro hacer un
equipamiento deportivo, y una volumetría de lo que implicaba en parque de la
Alhambra hacer ese mismo equipamiento deportivo. No para asustar a nadie, solo
con la salvedad de que en el parque de la Alhambra hay 16.000 m 2 y en el
Gasómetro hay 5.000 m2. El equipamiento deportivo de Gasómetro ocupa 5.000 m2,
por eso ocupa toda la pastilla, y el equipamiento que se pretende llevar o proponer
que vaya a la Alhambra ocupa 5.000 m2, un tercio del parque de la Alhambra, por
eso en el dibujo se ve allí abajo pequeñito, o sea no es ni ánimo de no ser
transparentes, ni ánimo de asustar a nadie. Simplemente también, ánimo de
escuchar y de proponer y es lo que hemos estado haciendo todos estos meses.
En todo caso, yo creo, y tanto Esquerra Republicana como Convergència i Unió que
ya hemos ido hablando mucho, y que lo que siempre nos ha preocupado y creo que
ahí estamos todos de acuerdo, es no enfrentar a nadie, intentemos buscar los
mayores consensos posibles, sabemos que hagamos lo que hagamos y tomemos
la decisión que tomemos, no va a ser del agrado del cien por cien de 50.000
vecinos del Distrito III, no va a ser del agrado del cien por cien, tendremos que
tomar una decisión. Si es por el mayor consenso y consensuada, yo creo que será
un éxito de todos y como muchas veces dice el teniente de alcalde de deporte, él,
su máxima preocupación es hacer el equipamiento deportivo. Esta medalla no se la
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va a apuntar, solamente quiere hacer el equipamiento deportivo y esa es la
responsabilidad y el compromiso de este gobierno. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Yo, si me permiten un momento. Últimamente saben que no intervengo en el Pleno,
porque entiendo que los grupos políticos, a través de sus portavoces, hacen las
intervenciones pero creo que en este tema hay varias cosas.
Una, aquí en este Pleno, no por nada, sino por el formato, es imposible que
podamos solucionar esta cuestión. Hoy los concejales de Esquerra Republicana
han traído una moción que entiendo que parte desde la intención de aportar una
solución a un problema que existe, y que no hemos sido capaces de llegar a un
consenso mayoritario para que pueda ser aprobado mayoritariamente.
Pero yo sí que quisiera decir algunas cosas. Primera cuestión, es que el
polideportivo de Santa Eulàlia se hará. Se hará donde quieran los vecinos. Se
decidirá el método por parte de quién convenga, que son los interlocutores que
tienen en sus manos la decisión. A mí que todos los grupos políticos de este
consistorio también puedan tener la oportunidad de participar en una mesa para
decidir algo que se hará por primera vez en esta ciudad, no me parece ninguna
mala propuesta.
Me parece bien que intervenga la Asociación de vecinos 5 calles, solo faltaría,
porque lleváis desde el primer momento reivindicando un polideportivo. Me parece
igual de bien, no conozco quién forma parte de esta plataforma de Mulla’t per Santa
Eulàlia, que pueda participar en esa decisión. Y me parecería igual de bien que
participaran las entidades del barrio de Santa Eulàlia, para que entre todos
podamos buscar una solución lo más consensuada posible.
Yo, mientras hemos estado aquí, no es el momento ni es el formato, he escuchado
Gasómetro, es una posibilidad. Dos, parque de la Alhambra. Tres, he escuchado,
porque aunque no haya permitido hablar a los vecinos, he escuchado cocheras y he
escuchado Can Trinxet. Pues no sé si puede haber tres más, no lo sé, no lo sé.
En todo caso, creo que vale la pena explorar al máximo, con el máximo cariño para
que haya el mejor polideportivo en el barrio de Santa Eulàlia. Y eso creo que es,
con diferentes tonos, de diferentes formas, con matices diferentes, lo que entiendo
que pretendemos todos los grupos políticos que formamos parte de este
consistorio. Y doy por supuesto que la Asociación de vecinos 5 calles y el resto de
las entidades del barrio de Santa Eulàlia también.
Por tanto, si estamos dispuestos a someter a consideración de los vecinos en una
consulta, que será la primera consulta de este tipo que hagamos en la ciudad, pues
hagámoslo de la mejor manera, lo más consensuado posible. Yo no voy a hablar de
unanimidades porque probablemente será casi imposible, escuchando a unos y
otros, pero entiendo que hay toda la voluntad, por parte de los grupos políticos y por
parte de las entidades, de que eso sea así.
Por tanto, sigamos trabajando, creo que hoy no es el formato y perdonadme que no
os dé la palabra pero no podemos…

…/…

161

Se escolten veus entre el públic.
Pero escúchame una cosa, el proceso… bueno escúchame una cosa. No, no, no
vengamos ahora a decir si unos tienen idea u otros no tienen…

Se escolten veus entre el públic.
Escucha. Escucharme. Pero me parece muy bien. Haremos tantas reuniones… el
Sr. David Quirós ha explicado… escucha, I., hombre, escuchar, porque a veces
solo parece que si queremos chillar y no queremos, no estamos… sabes I. que en
el Pleno municipal no es el formato para poder… no es el formato para poder
discutir este tema. Haremos las asambleas, haremos las reuniones, escucha,
haremos las asambleas, haremos las reuniones que sean necesarias. Por tanto, no,
no, aquí no vamos a explicar. Escucha, a ver I., no vamos a hablar ahora de hace
25 años.
En todo caso, mira, son las once menos cuarto, escucharme una cosa. Quedan dos
bloques de mociones. A las doce se levanta el Pleno. Si estos señores no pueden…
oye, yo ya he dicho, I., yo he dicho lo que tenía que decir, creo que he dejado clara
la voluntad que hay de que el polideportivo se haga, que la decisión la tomen los
vecinos y que…

Se escolten veus entre el públic.

Muy bien, tomamos nota de tu voluntad y ya lo hablaremos. Se levanta el punto, no
la sesión. Quedaría rechazada…

Se escolten veus entre el públic.

Que vale, I., hombre, que no estamos en una asamblea. Estamos en un Pleno. Que
se ha acabado ya…

Se escolten veus entre el públic.

Sr. I., le pido por favor que se calle o que se vaya. Pasamos al Partit Popular.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la moció
número 23, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
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MOCIÓ 23.- PROPOSANT UN PROCÉS PARTICIPATIU I TRANSPARENT
PERQUÈ ELS VEÏNS I VEÏNES DE SANTA EULÀLIA PUGUIN DECIDIR LES
CARACTERÍSTIQUES DEL NOU POLIESPORTIU QUE NECESSITA EL BARRI I
LA SEVA UBICACIÓ DEFINITIVA MITJANÇANT UNA CONSULTA CIUTADANA.
Es dóna compte de la moció, que incorpora una autoesmena a petició del Sr. Antoni
Garcia Acero, regidor del grup polític municipal d’ERC que sotmesa a votació, ha
estat rebutjada amb 16 vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres.
Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez
Pérez i David Quirós Brito; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr.
Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i del
REGIDOR i REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; amb 5 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni
Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i amb 6 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs: Francisco Javier Martín
Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el moment de la votació.

PARTIT POPULAR
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 24 i 25, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Presentaré brevemente las dos propuestas del Partido Popular. La primera
es relativa a las autoescuelas.
Actualmente las autoescuelas de la ciudad, más de 30 autoescuelas, no disponen
de un espacio reservado en la vía pública para hacer los cambios de alumnos, ir un
momento al baño o coger documentación de sus establecimientos.

Essent les 22:44 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.

Si bien en la ordenanza de movilidad hay un punto en el que dice que se contempla
la posibilidad de que haya una serie de vehículos que puedan utilizar la carga y
descarga, y en el artículo 25.3 dice que las otras operaciones de carga y descarga
no contempladas en la normativa, tendrán que tener un distintivo. Por tanto,
nosotros pedimos que las autoescuelas, los vehículos de autoescuela puedan
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utilizar de manera circunstancial, a través de una placa, la zona de carga y
descarga.
Si no hay carga y descarga en la proximidad de la autoescuela, pues que puedan
utilizar un momento la zona azul o la zona verde, porque entendemos que es una
medida que contribuye a mejorar también la movilidad de la ciudad, no estando en
doble fila y, por otro lado, dando un servicio a los vecinos que están aprendiendo a
conducir y que tienen que hacerlo como pueden.
Es una medida que además está implantada ya en ciudades como Barcelona y
Lleida desde hace años, y por tanto pedimos al Pleno que tome en consideración
que el ayuntamiento de L’Hospitalet permita a los vehículos adscritos a las
autoescuelas de la ciudad con rotulación visible en el exterior, el uso de la zona de
carga y descarga más cercana a la autoescuela para hacer los cambios de
alumnos, recoger documentación, en un tiempo mínimo de permanencia.
Segundo, también pedimos al Ayuntamiento que permita además el uso de la zona
verde o zona azul para realizar dichas tareas, si la autoescuela no dispone de una
zona de carga y descarga cercana.
Y tercero, actualmente la ciudad de L’Hospitalet no dispone de un solar para que
las autoescuelas puedan hacer prácticas y por tanto pedimos que se estudie la
posibilidad de ceder un solar, para que las autoescuelas puedan realizar prácticas,
en este caso, de moto.
La siguiente moción es relativa al tema de los polideportivos. Desde hace tiempo
muchos vecinos nos vienen explicando la discriminación que existe entre los
diferentes polideportivos. Existen una serie de polideportivos a día de hoy, que son
gestionados de manera directa por el ayuntamiento, en los que sí hay movilidad
entre esos polideportivos. No existe movilidad en el resto de polideportivos y lo
mismo pasa con las tarifas.
Hay polideportivos que tienen tarifas para jóvenes, hay polideportivos que no
tienen. El caso quizás más dramático es no solamente el hecho de una
discriminación que supone para los jóvenes de los diferentes barrios que haya en
un sitio sí y otro sitios no, las tarifas, y como no puede ser de otra manera
desgraciadamente los vecinos de Santa Eulàlia somos los doblemente agraviados
por esta situación, ya no solamente por el tema de la construcción del polideportivo
que acabamos de tratar, sino porque además pagamos una serie de tarifas,
tenemos tarifas de inscripción para ser abonados, además no existen tarifa joven,
no existe tarifa infantil ni universitaria y por tanto creemos que hay una
discriminación.
Los vecinos que están abonados al barrio de Santa Eulàlia no pueden utilizar otros
centros polideportivos de la ciudad, y por tanto entendemos que una persona que
vive en Santa Eulàlia y trabaja en Bellvitge podría utilizar el polideportivo Sergio
Manzano. Es una discriminación, entendemos que si lo que queremos es fomentar,
desde el área de deportes, la movilidad y el deporte, lo mejor que podemos hacer
es facilitarlo de esta manera.
Por tanto, nosotros pedimos, como decía, dos puntos. Un punto es la unificación de
tarifas en toda la ciudad. Y otro punto, un carnet que se pueda utilizar por parte de
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todos los usuarios de la ciudad que estén abonados a los polideportivos y que
tengan la libre circulación por los mismos.
En el tercer punto, el tema de traslados, queremos hacer una crítica porque hemos
intentado hacer llegar la moción a los diferentes polideportivos y nos hemos
encontrado que hemos tenido que trasladar directamente al cap d’esports la
moción, para que él lo trasladara a los diferentes polideportivos.
Entendemos que nosotros como grupo municipal, formando parte del ayuntamiento
de L’Hospitalet, deberíamos tener la posibilidad de ponernos nosotros, grupo
municipal PP en este caso, ponernos en contacto con los diferentes polideportivos
de la ciudad para hacerles llegar nuestra propuesta y que no tenga que pasar todo
por el gobierno municipal. Gracias.

El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, per al seu
posicionament, dóna la paraula als regidors i regidora no adscrits/adscrita i a
continuació a la resta dels regidors i les regidores representants dels grups polítics
municipals, per ordre de menor a major numero de membres.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gracias. Votaré en contra de la moción sobre las autoescuelas porque entiendo que
responde a intereses privados y lo público está para otras cosas. Y sobre los
polideportivos municipales votaré favorablemente. Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Gracias. Respecto a la moción 25, la moción sobre los polideportivos municipales
votaré a favor y la moción sobre las autoescuelas la votaré en contra, también
porque no entiendo muy bien la necesidad.
Dicen ustedes para el cambio de conductor, el cambio de conductor normalmente
se hace en dos minutos, una parada de un coche en dos minutos, la puede hacer
en la calle en cualquier plaza. Es una parada, salvo que sea en casos
excepcionales, nadie le va a reprimir por hacerlo. Si más allá de eso quieren hacer
otros usos, tienen la posibilidad de reservar un espacio en la vía pública, pagando
tasas como cualquier otra empresa que lo requiera, con lo cual no entiendo la
necesidad de habilitar espacio público para una actividad privada, que además la
cobran y la cobran muy bien, para todos aquellos que quieren sacarse el carnet.

SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstención en las dos.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstención en las dos.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
En contra de la primera, la 24 i a favor de la 25.
SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
A favor de la 24 i la 25. Respecte a la 24, creiem que seria necessari establir però,
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uns mínims i uns criteris bàsics, tant d’ús, com de control per part de les autoritats
per tal de que no se’n fes un abús.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció sobre les autoescoles votarem en contra, perquè no compartim que
l’espai públic i les places d’aparcament que són públiques, siguin utilitzades per
interessos privats de manera gratuïta, i envers la moció 25 sobre els poliesportius,
votarem a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció 24 sobre el tema de les autoescoles, nosaltres ens abstindrem
perquè no entenem que es pugui fer un ús privatiu de l’espai públic sense...
normalment les autoescoles han de tenir un espai propi per... bé, és un tema que no
correspon a l’ajuntament o al que és l’espai públic. És un ús privat i és una empresa
que dóna un servei i hauria de tenir ja al seu abast tota la logística necessària per
poder fer aquesta funció. Nosaltres entenem que això queda... que l’ajuntament
hagi de fer aquest esforç, creiem que no és correcte.
Després, respecte a la moció dels poliesportius municipals, votarem a favor, encara
que nosaltres el que sempre estem defensant és la tarifació social, perquè és el
més just, perquè és el que realment fa que les persones, segons els seus ingressos
i la unitat familiar, sigui el més adient possible. I després molt d’acord en que hi hagi
mobilitat entre els diferents poliesportius. Votarem a favor.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Sí, a favor de las dos.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Gracias. Para contestar sobre la moción de los precios de los polideportivos. Yo
comenzaría diciéndole a la Sra. Esplugas, intentaré ser breve, que yo no hablaría
de discriminación entre vecinos. Está es una ciudad lo suficientemente pequeña
territorialmente, estamos hablando de 12 km2, y hoy ningún vecino o vecina tiene, a
menos de 10, 15 minutos andando de su casa, un polideportivo, ya sea de gestión
directa del ayuntamiento, o a través de concesión de gestión, con lo cual cualquier
vecino puede decidir, sin que le suponga un gran problema, el utilizar un
polideportivo u otro en función del interés que tenga de los servicios que quiera
recibir y de los precios, incluso.
Es verdad, y usted hacía una referencia en cuanto a que existen en este momento
todavía dos modelos de gestión diferenciados en el ámbito de los polideportivos,
una gestión directa a través de prestaciones de servicios que realiza el
ayuntamiento y un modelo de concesión, ya sea a través de gestiones interesadas
o de concesiones de servicio a través de empresas o entidades en este caso. Y es
cierto que con modelos de gestión diferentes y con servicios distintos, es muy difícil
pagar lo mismo en todos los polideportivos.
Usted seguramente no estaría dispuesta a pagar lo mismo por subirse a un Ferrari
que por subirse a un 600 y, por tanto, si el nivel de servicio que recibe un vecino en
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un polideportivo concreto, es inferior al que recibe en otro, no tiene ningún sentido
que el precio sea el mismo.
En cualquier caso, también decirle que los precios de los polideportivos se fijan en
base a unos estudios de costes y que en el caso en concreto de las concesiones,
además los concesionarios tienen que establecer, con ese estudio de costes, el
poder cumplir con una cuenta de explotación que está fijada y con un resultado que
está fijado en el contrato de concesión. Si nosotros actuamos sobre esos precios y
se los condicionamos, si les generamos un desequilibrio económico, tendríamos
que acabar de alguna manera resarciendo al concesionario por el desequilibrio
económico generado.
Essent les 22:52 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Dicho esto, nosotros vamos a votar a favor de la moción porque como ya he
explicado en alguna otra ocasión en el Pleno, llevamos años trabajando en un
proceso de cambio de modelo de gestión, hacia gestiones directas de todos los
polideportivos de la ciudad. Y de hecho tenemos previsto, antes de acabar este
mandato, poder pasar por la comisión de asuntos delegados de Pleno los cambios
de modelo de gestión del polideportivo de Las Planas, del polideportivo de Santa
Eulàlia, del polideportivo Sergio Manzano, con lo cual acabaremos el mandato
haciendo el cambio de modelo en todas las instalaciones deportivas de la ciudad.
Eso nos permitirá trabajar en la homogeneización de los servicios, también de los
precios y de la movilidad. Lo único que espero, Sra. Esplugas, es que cuando
traigamos eso a la comisión de asuntos delegados de Pleno, pues voten a favor,
porque es que hace un rato antes del Pleno, hemos tenido comisión y resulta que
llevábamos un punto que eran los precios públicos de L’Hospitalet Nord, que
conllevan una bajada de precios de tarifas respecto a lo que existe ahora,
homogenización con el resto de precios de polideportivos y el poder entrar en esa
rueda de polideportivos que se puede ir porque son de gestión directa del
ayuntamiento, igualmente al Nord, que al Centro, que a Sanfeliu, que a Gornal y
ustedes, y no solo ustedes, sino casi todos los grupos con excepción de
Convergencia e Izquierda Unida, han votado en contra. Entonces lo digo para que
seamos un poco coherentes, porque lo que no podemos es pedir una cosa y votar
la contraria. Yo lo digo porque valdría la pena que nos miráramos los dictámenes.
En cualquier caso, la queja que hacía, evidentemente si usted se tiene que dirigir a
funcionarios municipales del área de deportes, que son los directores de los
polideportivos de gestión directa que lleva el ayuntamiento, lo tendrá que hacer a
través del cap de serveis d’esports que es el responsable de esos funcionarios, no
directamente.
Y en cualquier caso, como grupo municipal, si usted quiere enviar una carta, una
moción a una dirección de un polideportivo municipal, oiga, hágalo, no pasa nada.
Pero si usted quiere dirigirse a un funcionario municipal, lo tendrá que hacer a
través del director de servicio del área, no uno a uno.
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SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Li votarem en contra. Evidentment aquí hi ha una regulació que és la regulació
d’ocupació de l’ordenança, que no permet fer el que vostè diu. Les zones de
càrrega i descàrrega estan regulades per fer unes funcions, no per a les
autoescoles. Ara bé, si una autoescola necessita, per qualsevol motiu, pujar o
baixar un alumne, fins i tot en un gual es podria fer tranquil·lament sense
necessitat... perquè seria un moment.
En aquest moment no ho permet l’ordenança. Les zones blaves i verdes es poden
utilitzar evidentment, però es poden utilitzar en les mateixes condicions que les
utilitza qualsevol altre ciutadà de L’Hospitalet. El que no pot ser és que tinguin
condicions especials les autoescoles.
Les ordenances contemplen l’aprofitament de la via pública per zones de pràctiques
d’autoescola, però les han de demanar col·lectivament, i en tot cas l’ajuntament
estudiarà si es pot regular una zona per fer aquestes pràctiques. No hem trobat això
que em deia vostè, tant a Lleida com a Barcelona. A l’última ordenança de
Barcelona que s’ha aprovat, no hem trobat cap referència a les autoescoles i a
Lleida sí que hi ha... parla de que es podrà, podrà!, restringir total o parcialment els
vehicles d’autoescola que circulin per determinats carrers, pel motiu de fer classes
de conducció. No diu que s’hagi de deixar un espai especial perquè puguin fer
altres tràmits, que els que fem la resta de ciutadans.
Per tant, no veiem la necessitat de fer això. Ja li dic, poden demanar col·lectivament
les autoescoles, si així ho consideren, poden dirigir-se a l’ajuntament, demanar un
espai, treure la corresponent llicència i si trobem aquest espai i tot hi quadra, doncs
podria ser un dels motius de que tinguessin, com havien tingut com vostè deia, bé,
al Gornal havien tingut un espai en el seu dia, però lo lògic és que tinguin el seus
espais com a empreses que són, i que allà la gent hi pugui aprendre a conduir.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Yo decirle al Sr. Cristian que cuando él habla de movilidad y que la ciudad es lo
suficientemente pequeña como para que una persona pueda moverse en los
diferentes polideportivos, yo quisiera recordarle que también estamos hablando de
que hay abonados y que son menores. Entonces, claro, se limitaría mucho y
entonces sí que estás obligado, más o menos, a ir a tu espacio, a tu barrio y no ir
circulando por la ciudad libremente con un menor solo, depende a qué horas.
En cualquier caso, celebro que el equipo de gobierno haya aprobado la moción.
También le doy las gracias al resto de grupos municipales que le hayan dado
apoyo, y efectivamente, pues yo creo que es positivo que el trabajo del área de
deportes vaya encaminado a unificar las tarifas y a mejorar la movilidad, y seguir
criticando el hecho de que un grupo municipal no pueda trasladar una moción a los
polideportivos en este caso, porque nos parece un poco surrealista que tengamos
que pasar siempre por el mismo sitio. Gracias.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.
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SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Muy breve. Es que yo no he hecho debate en las mociones porque me parecen
correctas y tal, pero escuchando al Sr. Cristian Alcázar decirle que, hombre, los
argumentos no valen para todo. El argumento que usted ha esgrimido aquí con la
Sra. Esplugas, cuando decía que a 15 minutos están todos los polideportivos, que
no había problema y tal y cual, hombre, hay que ir renovándolo porque ese era el
mismo argumento que les decía usted a los vecinos de Santa Eulàlia no hace
mucho, cuando decía que quizás no tenía que haber un polideportivo ahí.
Ese argumento lo ha utilizado usted, a ver si lo va refrescando porque claro, un
argumento no puede valer para todo y a lo mejor igual tiene usted razón en el
argumento, no estoy discutiendo la razón aunque creo que no. Pero en cualquier
caso, tampoco la discuto porque hay distintos puntos de vista, pero hombre, que
utilice usted el argumento ese para lo demás también, y al final usted ha visto como
ha declinado ese argumento y ahora sí que se puede hacer en… ¿No está a 15
minutos ya el Gornal igual de Santa Eulàlia?, ¿ahora ya sí?
Que me parece bien, pero fíjese que hay que tener cuidado con los argumentos,
porque al final si lo va usted pasando de barrio a barrio, de sitio a sitio, pues pasa
eso, que entra en contradicciones. La cuestión es que lo importante es que al final
no ha tenido usted en cuenta que a 15 minutos se encuentra Santa Eulàlia, y que
se le va hacer el polideportivo, o ya veremos.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Sr. García, me reafirmo en mi argumento, por eso uno de
los puntos fuertes de la propuesta, uno de los puntos fuertes de una de las
propuestas es la del parque de la Alhambra, precisamente alejarlo del centro de
influencia del polideportivo el Gornal y acercarlo a otros puntos, como puede ser el
barrio Granvia Sur que también forma parte, aunque en el debate anterior parece
que no lo sea, del Distrito III, con lo cual uno de los puntos fuertes de ese proyecto
es ese, con lo cual me reafirmo completamente en mi argumento.
Y Sra. Esplugas, solo una aclaración, no hay menores abonados a instalaciones
deportivas. Los menores de 14 años deben ir acompañados de su padre o de su
madre, no pueden ir solos. A partir de los 15, 16, 17 sí que pueden ser abonados,
con lo cual no hay ningún problema para que los niños vayan por la calle, no van a
ir los niños solos por la calle, no se preocupe usted, que ese no es el problema de
la gestión de los polideportivos.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Yo ahora mismo no tengo el número de menores que están abonados a los
polideportivos de L’Hospitalet. Lo que sí que tengo es la cifra, la tarifa que existe
actualmente diciendo que los menores de 15 años pagan 15 euros, los de 16 años
pagan 16 euros. Por tanto, son menores y entonces claro, fomentar la movilidad yo
no sé si hay 5 o hay 3.000, pero existen porqué hay una tarifa, por tanto, yo lo único
que digo es eso.

SRA. ALCALDESSA
Yo creo que ya ha quedado suficientemente debatido. En todo caso, yo le pediría al
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Sr. Alcázar que después en un momento o cualquier día le pueda aclarar un poco
más el tema para que lo tengamos todos claro.
Quedaría por tanto la número 25 aprobada, la relativa a los poliesportius municipals
i la d’autoescoles quedaria rebutjada. Passaríem ja a l’últim apartat de mocions, les
de Convergència i Unió.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la moció
número 25 i rebutjada la moció número 24, amb el resultat de la votació que es
recull a continuació en cadascuna d’elles.

MOCIÓ 24.-

SOBRE AUTOESCUELAS.

Es dóna compte de la moció, que sotmesa a votació, ha estat rebutjada amb 16
vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; del
representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i del REGIDOR i
REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr/a. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
amb 6 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González
i del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i Ibáñez i amb 5 vots d’abstenció dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs:
Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el
moment de la votació.
MOCIÓ 25.- SOBRE
L’HOSPITALET.

LOS

POLIDEPORTIVOS

MUNICIPALES

DE

Es dóna compte de la moció, que sotmesa a votació, ha estat aprovada amb 25
vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel
Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutiérrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito;
dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sres./Sr. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós i
Ibáñez, del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Márquez i del
REGIDOR i LA REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro i amb 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS
Srs. Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents
en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
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El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
En todos los polideportivos municipales de L’Hospitalet, los abonados pagan
mensualmente en función de la franja de edad a la que pertenecen, por lo que no
paga lo mismo una persona jubilada que otra que está en activo, de la misma
manera que no paga lo mismo un joven que una persona jubilada.
Esta diferencia en las tarifas es diferente según el polideportivo a que se esté
abonado. Así, el polideportivo del Centro, las piscinas municipales de L’Hospitalet,
el polideportivo de Sanfeliu, el polideportivo del Gornal o el polideportivo de Fum
d’estampa comparten gestión y tarifas pero no sucede lo mismo en el resto de
polideportivos municipales, como el polideportivo municipal Sergio Manzano,
polideportivo de Santa Eulalia, polideportivo las Planas.
Esta misma diferencia sucede con la movilidad a la hora de utilizar los diferentes
polideportivos de la ciudad. Un abonado del polideportivo del Centro, las piscinas
municipales de L’Hospitalet, el polideportivo de Sanfeliu, el polideportivo del Gornal
o el polideportivo de Fum d’estampa puede utilizar cualquiera de los polideportivos
mencionados pero no sucede lo mismo en el resto de polideportivos municipales,
que no tienen movilidad.
Estas diferencias de tarifas y movilidad provocan una situación de discriminación
entre los abonados de ciudad que pagan diferente en función del barrio en el que
vivan o trabajen.
Además, la imagen corporativa única induce a error puesto que muchos vecinos y
vecinas de la ciudad que piensan que pueden acceder a cualquier polideportivo de
la ciudad con el mismo carnet de abonado.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
PRIMERO.- Instar a la Regiduría de Deportes de L’Hospitalet a unificar las tarifas
en todos los polideportivos municipales, en cuanto al tramo de edad se refiere.
SEGUNDO.- Instar a la Regiduría de Deporte de L’Hospitalet a promover la
movilidad de los abonados, promoviendo un carnet único en la ciudad que permita
la libre utilización de todos los polideportivos de la ciudad.
TERCERO.- Dar traslado a la Regiduría de Deportes y a los polideportivos
municipales de la ciudad.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 26 i 27, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ALCALDESSA
Sr. Monrós, quan vulgui.
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SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la primera moció, la moció per la reforma i la rehabilitació de l’avinguda
Josep Tarradellas, manifestar que s’ha produït una esmena per part del grup
municipal de la CUP-PA, esmena que des del Partit Demòcrata proponent
d’aquesta moció acceptem i que ja us hem traslladat a la Junta de Portaveus a
tothom, però perquè la gent en sigui coneixedora passo a llegir-la: “Dur a terme un
estudi per la reforma i rehabilitació integral de l’avinguda Josep Tarradellas des del
carrer Rosalia de Castro fins l’avinguda Isabel la Católica, amb l’objectiu de
transformar aquest espai en un carrer més verd, més amable” i a partir d’aquí
comença l’esmena “més amable, inclusiu, que incorpori criteris d’urbanisme
feminista i accessibilitat universal que millori la mobilitat, tant de la ciutadania com
dels vehicles i que impulsi espais de trobada veïnal. Aquest estudi ha de comptar
amb un procés participatiu” i l’esmena és incloure “efectiu i vinculant”.

Essent les 23:04 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
José M. García Mompel, 2on Tinent d’Alcaldia.
Com diu aquesta moció, tenim una avinguda, l’avinguda Josep Tarradellas, una
avinguda principal a la ciutat de L’Hospitalet, que travessa des de la part de la
frontera amb Cornellà fins a les piscines de L’Hospitalet. Una avinguda que
actualment entenem que hi ha una part que més o menys té un urbanisme més o
menys endreçat, però hi ha una altra part que no i el que creiem és que s’ha de
dotar aquesta avinguda d’una remodelació.
Com volem fer aquesta remodelació? Doncs una mica com he estat explicant en
altres mocions, amb un procés participatiu, en que es faci un estudi integral
d’aquesta reforma de l’avinguda, en que sí participi l’associació de veïns de Sant
Josep, en tant en quant aquest estudi amb la ciutadania i que d’aquí treguin
propostes perquè es pugui el dia de demà fer una participació, una consulta
ciutadana. Aquesta seria una moció.
La segona moció seria una moció per incrementar el nombre d’electrolineres a
L’Hospitalet. Creiem que si volem aconseguir que en termes de mobilitat hi hagi el
tema de l’ecologisme... es potenciï, hem de potenciar el vehicle elèctric i per
potenciar el vehicle elèctric una de les coses que tenim, és important a qualsevol
ciutat i a L’Hospitalet més, doncs que hi hagi punts de recàrrega perquè la gent
pugui pensar que aquest tipus de vehicle són els del futur, perquè evidentment
tindran disponibilitat per poder recarregar.
Els acords d’aquesta moció, l’acord primer seria: incrementar el nombre de punts de
recàrrega a L’Hospitalet, ja sigui a través de convenis amb entitats supramunicipals,
com ja s’ha fet amb l’AMB, a través d’acords amb els pàrquings privats o
benzineres de la nostra ciutat, o tot estudiant noves fórmules o mecanismes per tal
d’aconseguir una millor presència i redistribució d’electrolineres a la nostra ciutat. I
donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les associacions de veïns de la ciutat, a
les AMPA’s, a les entitats mediambientals, als consells de districte i al consell de
ciutat.
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El President en aquest moment, Sr. José M. García Mompel, per al seu
posicionament, dóna la paraula als regidors i regidora no adscrits/adscrita i a
continuació a la resta dels regidors i les regidores representants dels grups polítics
municipals, per ordre de menor a major numero de membres.
SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Votaré favorablement aquesta darrera moció de les electrolineres i sobre la
moció de l’avinguda Josep Tarradellas la votaré en contra.
Entenc que aquesta avinguda és una de les principals del barri i del districte i que
hauríem de fer el procés conjuntament a través del Consell de Districte, no
exclusivament amb l’associació de veïns. Per carrers secundaris, entenc que per un
tema d’agilitat es pugui fer amb l’associació directament i sigui tot molt més ràpid,
però crec que és una magnitud molt més gran com per fer-ho, sense desmerèixer la
tasca que fa l’associació, però crec que hem d’incloure d’altres agents que hi ha i
participen del propi Consell de Districte. Gràcies.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
En contra de la 26 i a favor de la 27.
SR. MARTIN HERMOSÍN (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstención de la 26 y a favor de la 27.
SR. ALONSO NAVARRO (REGIDOR NO ADSCRIT)
Abstención de la 26 y a favor de la 27.
SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Votarem a favor de les dues. Agraïm la inclusió de les esmenes que proposàvem.
Sí que no volíem deixar passar l’oportunitat, que ens ha sorprès que no es parli en
cap moment del Consell de Districte, quan s’ha defensat molt en l’anterior debat on
es parlava de procés de participació, per acabar amb un mateix plantejament de
consulta final sobre la proposta que es feia, i ens ha semblat curiós que ara es
plantegi el que nosaltres explicàvem que era una taula per negociar, que és el que
al final es fa moltes vegades, en temes d’urbanisme en aquesta ciutat. Una taula on
s’acaba negociant com s’acabaran arranjant els carrers dels diferents barris, i és
una taula on acostumen a participar associacions de veïns i veïns i veïnes del propi
carrer.
Ens ha sorprès el canvi de criteri del mateix grup municipal en la moció anterior i en
aquesta reclamant la centralitat del Consell de Districte en tot aquest procés. De
totes maneres, a nosaltres ens sembla bé el plantejament actual de la moció i la
votarem favorablement. Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Partido Popular vamos a votar a favor de la 26. Estem d’acord amb moltes coses
de les afirmacions que es fan a la moció respecte al tema de la mobilitat, i és cert
que cal una reflexió profunda sobre la futura remodelació de l’avinguda Josep
Tarradellas, però el que ens sorprèn és que a la moció es parla de la llargada de
l’avinguda Josep Tarradellas des de Rosalia de Castro i es parla fins al final, fins
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Isabel la Catòlica, però quan es plantegen els punts d’acord només es planteja
l’avinguda Josep Tarradellas des del principi fins a l’avinguda Isabel la Catòlica.
M’explico?, no? Doncs repeteixo. A la moció es parla d’avinguda Josep Tarradellas
des del començament, des de Rosalia de Castro fins al final a les piscines, però
quan s’arriba als punts d’acord, es talla a Isabel la Catòlica, llavors això no ho
acabem d’entendre. En qualsevol cas, donarem suport, pensem que cal fer una
reflexió i, a més a més, no planteja cap despesa important, sinó que el que planteja
és un estudi i per tant hi donem suport.
Respecte a la moció 27, donarem suport. Té raó, cal incrementar el nombre
d’electrolineres i per tant estem a favor, clar.

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

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Moció per la reforma i rehabilitació de l’avinguda Josep Tarradellas, la votarem a
favor. És evident que l’espai públic i l’espai lliure a la nostra ciutat necessita
reformes i millores d’importància, que vagin més enllà de la renovació d’un asfaltat
o del canvi del paviment. Hem de millorar l’accessibilitat, alliberar més espais per a
la ciutadania i és evident també que necessitem accions per assolir uns carrers més
verds. Cal treballar amb una visió àmplia, i tenint en compte totes les variables
ambientals, socials, econòmiques i culturals, a l’hora de plantejar les reformes a la
ciutat.
I aquestes reformes s’han de fer de manera participada, per garantir i tenir en
compte tots els punts de vista possibles. L’urbanisme participatiu es basa en això,
en que tothom pugui aportar la seva visió inicial i que d’aquesta llavor puguin sorgir
diferents propostes entre les quals pugui escollir la ciutadania.
L’avinguda Josep Tarradellas és una via important de la comunicació es-oest de la
ciutat i té molta història. Durant mols anys el seu traçat era sinònim de regadiu.
Aquesta avinguda assoleix el seu traçat gràcies a l’existència del Canal de la
Infanta, infraestructura cabdal pel desenvolupament i la configuració actual de la
nostra ciutat. Actualment encara existeix l’últim pont del Canal de la Infanta i part
del seu traçat a la zona de la Remunta.
A nivell de planificació urbanística, cal remarcar que la concepció actual del carrer
es troba molt fragmentada. Trobem l’àmbit del carrer dividit en dos plans parcials
previs a la creació del PGM, els plans parcials del sector Centre i del sector
Provençana. Cal dir que aquests plans plantejaven l’avinguda Josep Tarradellas
com una mena d’autopista urbana, que havia de connectar amb el centre de
Cornellà, travessant el parc de Can Mercader.
És evident que aquesta concepció del carrer ha quedat obsoleta, malgrat que el
govern municipal continua capficat en tirar endavant amb aquesta ordenació, com
podem veure al nou tram de l’avinguda a la zona de la Remunta on, gràcies a la
mobilització de veïns i veïnes, es va poder conservar, tot i que parcialment i de
manera descontextualitzada, l’últim pont del Canal de la Infanta.
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Avui dia l’avinguda Josep Tarradellas és un espai caòtic, ple de discontinuïtats
urbanes i problemes d’accessibilitat, densificada i molt enfocada al trànsit de
vehicles privats contaminants. A més, les úniques accions urbanístiques que trobem
són parcials, puntuals, per solucionar problemes sense anar a l’arrel o, directament,
requalificacions de terrenys annexos per fer grans promocions de pisos com la
Remunta o la zona de CosmeToda. El govern municipal actual deixa la configuració
del carrer i de l’espai públic com un element residual en mans de les constructores
privades.
Des de Canviem L’Hospitalet considerem que l’espai públic s’ha de generar i
configurar amb criteris públics i vetllant per l’interès general. Qualsevol intervenció a
l’avinguda Josep Tarradellas ha de comptar amb els criteris de recuperació del
patrimoni i la història del Canal de la Infanta, millorar la connectivitat est-oest, però
també obrir-se i millorar la comunicació nord-sud. L’avinguda té potencial per
transformar-se en un eix cívic verd, amb una aposta decidida per la mobilitat
sostenible i la millora del medi ambient urbà. Necessitem augmentar el número
d’arbres i la cobertura verda a la nostra ciutat i no, com hem vist durant aquesta
legislatura, tales massives d’arbres sense plantejar alternatives.
Necessitem carrers verds i menys formigó i més natura a la nostra ciutat. Votarem a
favor.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la 27 votarem a favor tot i que creiem que és un primer pas, però que hi
ha moltes coses a desenvolupar en el tema de l’impuls del vehicle elèctric. Creiem
que s’han de situar elements, no solament per part de l’AMB i l’ajuntament, sinó hi
ha entitats com l’IDAE a nivell de l’estat o l’ICAEN, l’institut català d’energia, que fan
projectes molt interessants, molt potents. Que s’han de cercar acords a nivell de
totes les administracions, també òbviament amb el sector privat, sigui amb
empreses o amb consumidors.
Jo crec que el plantejament no solament és electrificar, és un dels reptes,
electrificar el tema de l’ús del vehicle elèctric, és el tema de la generació, és el tema
de l’acumulació i és el tema de l’autoconsum. Tot ha d’anar una mica en un mateix
paquet.
Essent les 23:13 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Joc crec que tenim un repte, que és democratitzar el tema de la generació i del
consum de l’energia elèctrica. Hi ha tecnologia suficient. Hi ha consensos prou
amplis per recuperar el que considerem com un bé comú, que beneficiarà per una
banda a reduir la dependència dels productes fòssils, i per tant també allò que
parlem de la renda nacional respecte a la dependència d’un factor extern molt
important, com és el petroli, el gas i demés.
És un element que nosaltres hem de vincular també al foment de la bicicleta, no
solament és canviar-ho pel vehicle elèctric, sinó anar traient vehicles en general de
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les nostres ciutats. Volem unes ciutats més pacificades, on hi hagi més ús de la
bicicleta, on es pugui gaudir millor de l’espai públic per tots i per totes, i guanyar en
general qualitat de vida. No solament està en l’aire, sinó també està en el gaudi de
l’espai públic.
Per tant, tenim com a mínim tres o quatre reptes que van de la mà, no solament del
vehicle elèctric, sinó que van de la mà: democratitzar la generació de l’energia, la
seva distribució, l’electrificació i l’autoconsum. Per tant, votarem a favor, però
creiem que podem fer grans consensos per avançar en aquests conceptes.
Òbviament ens toparem amb l’oligopoli davant nostre, però jo crec que tots i totes
podrem fer-li front. Gràcies.

El Sr. García Valle demana a la Sra. Secretària fer un repàs del
posicionament dels grups polítics municipals respecte de la moció 26.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
En cuanto a la 27, votaremos a favor porque es algo que además está haciendo
falta. Yo creo que los tiempos que se avecinan son importantes. Al final hay que
acabar, y cuanto antes mejor, por descontaminar las ciudades y evidentemente
estas infraestructuras están siendo absolutamente necesarias. Vamos tarde, habría
que apretar más.
Desde la AMB se están haciendo esfuerzos, pero evidentemente todavía parece ser
que no es suficientemente rentable, y aquí ya sabemos lo que pasa cuando no hay
rentabilidad, la gente espera a tener segura la rentabilidad, pero yo creo que desde
los poderes públicos hay que apretar para que al final las electrolineras estén ya, no
les den más coba y por tanto, a favor y con mucho gusto.
Y la otra, tenemos algunas dudas, pero en cualquier caso la hemos leído y hay
ciertas incongruencias en algunos temas, pero bueno tampoco… Definitivamente la
vamos a votar a favor. Muchas gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
En relació a la moció de Josep Tarradellas. En el que és més important, que és el
fons, la necessitat de reforma d’aquest carrer tan important per al barri de Sant
Josep i el Centre, en el que és el fons estem d’acord. Creiem que com tot, sempre
hi ha marges de millora. S’han anat fent coses a la ciutat, altres queden per fer i una
de les que quedarien per fer evidentment, és una correcta urbanització d’aquest
carrer que a més a més és un carrer neuràlgic i que té una gran importància.
Per tant, des d’aquest punt de vista estaríem d’acord i amb això ens hi trobarem,
tant de bo doncs puguem avançar, és un carrer molt complicat, hi ha molts
elements a tenir en compte, però evidentment jo crec que ha de ser una prioritat, no
en aquest mandat, que també hem de recordar que queden tres mesos de mandat i
venir amb mocions. Hem de recordar que un Ple d’un mandat anterior no obliga al
següent en moltes coses, perquè després la relació de forces és diferent i tal, i per
tant jo, que sempre m’agrada aplicar la raó, no acabo d’entendre determinades
mocions en aquest sentit.
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Ara bé, la votarem en contra perquè hi ha tot el tema del procés participatiu que
nosaltres estem d’acord, sobretot en tots els carrers no faràs processos
participatius, sobretot quan hi ha debat, que és millorar-los i ja està, fer el
clavegueram, i millorar i ja està. Has de fer consultes i tal, però no un procés
participatiu important. Hem fet un procés participatiu que ja l’hem iniciat per acord
d’aquest Ple en el cas de la plaça Lluís Companys, en el cas de Verge de
Montserrat, la plaça Verge de Montserrat, etc.
Però aquí, home, si llegim bé els dos acords com han quedat, jo entenc les
esmenes i tal. La veritat és que es fa complicat. Jo crec que ve a dir, però amb un
procés una mica així caòtic, que s’ha de portar a terme un estudi, dur a terme un
estudi, no diu qui l’ha de dur a terme. Interpretem que al final és entre tots, perquè
si és un procés participatiu entre tots algú l’haurà de dur a terme. Dur a terme què
vol dir?, l’administració? Però clar, és que quan diu, a través de l’associació de
veïns, interpretes, doncs qui ho du a terme és la associació de veïns. Quin marró li
passem a l’associació de veïns, d’engegar tot el projecte, dels recursos, etc. Qui ho
du a terme? L’administració en algun moment apareix? Jo no la veig per enlloc,
l’administració.
Després es diu que es farà un estudi que serà vinculant, serà vinculant l’estudi, però
normalment el que és vinculant és la consulta. I en canvi en el punt segon, parla de
la consulta i allà la consulta no es diu que és vinculant. No vull fer demagògia però
a veure, de fet el segon acord té un problema de redacció. En un procés participatiu
les regles del joc han d’estar molt clares i per tant com aquí no acabem de veure el
sentit, i jo crec que a vegades cercar els consensos no es cerquen en una votació,
sinó que es cerquen en buscar els acords i aquí el paper de l’administració és
important a l’hora de cercar consensos i tal.
Per tant, com no tenim clara tota aquesta qüestió, nosaltres la votem en contra i
evidentment ho hem parlat amb l’associació de veïns, jo personalment, quan he vist
tota aquesta història he parlat amb l’associació de veïns i li hem comunicat que això
era així, perquè jo crec que també el paper de l’associació de veïns no queda gaire
ben perfilat i per tant no podem tampoc... no estem segurs que l’associació de
veïns, no dic que no estigui d’acord, però jo no estic segur que l’associació de veïns
beneeixi aquesta proposta, per tant ens falta temps i des d’aquest punt de vista no
la podem votar a favor.
Jo, respecte a la intervenció d’Izquierda Unida-Iniciativa, dir-los que quan es va fer
tot el tema de la rehabilitació del barri de la Remunta, el regidor era del seu grup i
no recordo jo que manifestés crítiques en aquest sentit, no ho recordo i en tot cas,
formava part del govern i es va tirar endavant tot el tema. Es va, evidentment, ser
molt respectuós amb l’itinerari del Canal de la Infanta. Jo en aquell moment era
regidor de cultura i vaig participar en tot el procés i es va arribar a acords i es va
tirar endavant.
I quan es diu, i parlo de barris on s’ha dit molt, del barri del Centre i del barri de Sant
Josep, tala massiva d’arbres sense alternativa, aquesta afirmació és rotundament
falsa. Ni tala massiva, ni sense alternatives. Hi ha un pla d’arbrat, un pla que
s’explica, que a vegades hi ha qui ajuda a que no s’expliqui bé, on hi ha una
renovació dels arbres allà on els arbres estan malalts, o no reuneixen condicions, o
per temes d’accessibilitat quan es fa una obra.
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Per tant, aquestes afirmacions jo almenys als nostres barris no les podem compartir
en absolut, dic als nostres barris ni a la ciutat, perquè en aquest cas, al barri Centre
especialment, s’ha fet molta campanya que jo crec que és molt injusta perquè es
falta sovint a la veritat.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Moció número 27, la votarem a favor, el tema de les electrolineres. En primer lloc
perquè va en línia amb el pla de mobilitat urbana sostenible que tenim aprovat i
vigent, amb el pla de qualitat de l’aire que estem aplicant i avui mateix la Generalitat
ha decretat un protocol d’episodis de prealerta per contaminació, i com tenim un pla
de qualitat de l’aire, doncs ens permet saber quines actuacions hem de fer.
És evident que hem de fer aquesta transició cap al vehicle elèctric, també cap a
altres formes de mobilitat que no necessitin ni d’energia fòssil ni de cap altre
mètode. En tot cas, nosaltres aquí el que sí explicarem és el que estem fent, perquè
els grups s’han posicionat, aquests desideràtums de que hi hagi aquests punts de
recàrrega i aquesta proliferació de zones de càrrega de vehicles.
En tot cas, això ja ho estem fent amb l’àrea metropolitana, la pròpia moció ho deia a
l’acord primer, ja tenim un punt de recàrrega ultraràpida al costat de l’Ikea des de fa
un any i mig, que funciona molt bé amb dues mànegues. Tenim en aquests
moments dos punts més d’ultraràpid per muntar un a l’avinguda Rei Joan Carles,
cantonada Botànica, i un altre aquí a Travessia Industrial, Rambla Marina, que es
muntaran durant aquest 2019, i, a més a més, estem ja construint una fotolinera a la
plaça Mare de Déu de Montserrat, que ja està en obres des de fa tres setmanes.
Per tant, aquestes quatre instal·lacions, abans d’acabar de finalitzar l’any 2019, ja
seran operatives i permetran la càrrega de molts vehicles.
No obstant això, també tenim un mapa d’expansió d’aquests punts. L’objectiu és
que al 2023 hi hagi com a mínim un punt de recàrrega ràpida a cada barri, alguns
associats a benzineres. Tenim dos projectes, un per a una benzinera de CollblancTorrassa i un altre per a una benzinera a la Florida, que també estem ja en una fase
d’estudi avançat, i que estem buscant el finançament per implantar-la, i a l’àmbit de
la càrrega lenta tenim una primera prova pilot que es va fer a l’aparcament del
mercat de Collblanc, que està operatiu i estem treballant també amb els promotors
que ens plantegen nous projectes d’edificació, per tal d’instal·lar almenys un
nombre de places determinat per cada nou pàrquing que es construeixi a la ciutat,
que tingui aquest dispositiu de càrrega lenta ja aplicat als habitatges, perquè
cadascú des del seu habitatge tingui la infraestructura per carregar el vehicle
elèctric.
Insisteixo, tot això forma part d’un pla, ja s’ha comentat, l’Àrea Metropolitana està
sent en això pionera i nosaltres estem anant de la mà, de fet vam anar, de forma
inicial, pilotant el pla de qualitat de l’aire que té un gran objectiu, que és la reducció
d’emissions i per tant quants menys vehicles transitin molt millor.
Ja coneixien vostès també que la majoria de vehicles de serveis municipals
funcionen amb sistemes alternatius, normalment de gas, i estem implantant, en la
mesura del possible, cotxes híbrids en altres usos com el de la Guàrdia Urbana, o
en el futur en vehicles de serveis iniciarem el procés de canvi cap a l’elèctric.
Gràcies.
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SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la moció de l’avinguda Josep Tarradellas. Varies coses, Sr. Graells. La
primera, les mocions que s’aproven i no es poden portar a terme en aquest mandat
no són vinculants pel següent, ni les d’aquest tampoc. Com per exemple carrer
Álvarez de Castro, un, i ara com que tinc interès, com queden dos o tres mesos faré
recopilació dels 4 anys i si entre tots ens ajudem, igual en traiem més.
Dos, vam aprovar una de les primeres mocions conjuntes que aquest equip de
govern es va prendre que era en contra, i era que tornés la ràdio de L’Hospitalet,
que tampoc ha tornat, cap problema, i així podríem dir més. Diguem les coses bé.
Tres, em sorprèn, recullo el testimoni del Christian de la CUP, allò que has
comentat de la moció, però hi ha una cosa molt important, quan heu volgut
interlocutar amb mi per esmenar alguna cosa per aprovar-la, s’ha fet i quan no s’ha
volgut, com avui, no s’ha fet. No s’ha fet, d’acord? Hi ha matisos i jo sóc dels
dialogants, fins i tot no s’ha fet. Ja està, no passa res. Cadascú pot votar el que li
doni la gana, quan li doni la gana i com li doni la gana, però no faltar a certes
veritats.
Si algú m’hagués proposat certes coses per millorar això, en el benentès que he
entès que seria una cosa que s’hauria de fer, que s’hauria d’assolir aquesta
reforma, crec que hem tingut temps durant dies per esmenar això i per arribar a un
possible acord, d’acord? No s’ha produït. I per tant, res, no passa res.
Possiblement el que haurem de definir algun dia, jo ja avanço que presentarem una
moció, com han de ser els processos participatius, perquè aquí no ens fem, amb
perdó de l’expressió, un lio amb que si així, aixà, de tal manera, sinó qui ha de
participar, com poden participar, quines entitats, si el consell de districte, si en
aquest districte aquest pot o no pot, qui pot votar, perquè clar, és que sembla que
segons el dia i jo m’incloc, jo ja m’hi poso, com deia el company de la CUP, entono
el mea culpa, però clar, que no em facin passar bou per bèstia grossa, quan la resta
fan exactament el mateix amb les seves intervencions sobre el tema.
Per tant, després una altra cosa, posicions de vot en aquest Ple. Mireu, jo sempre
dic una cosa i això és com una praxis política per a mi. La gent pot votar blanc o
negre i argumentar-ho i aquí algunes persones que han votat sistemàticament avui
abstenció, resulta que moltes vegades votem coses serioses i és possible que la
gent discrepi del que vota i expliquin que voten blanc o voten negre i ho
argumenten, l’argumentació agradarà més o agradarà menys.
Però hi ha dues persones que s’han passat, sistemàticament, tot el Ple votant
abstenció, que vol dir, i sense argumentar res perquè possiblement no hi ha cap
argument, no n’hi ha cap i possiblement si haguessin votat sí o no, hagués quedat
millor que votar abstenció. I amb les votacions de abstenció impedeixen tant per bé
com per mal, que hi hagi mocions que avancin en benefici dels ciutadans de
L’Hospitalet.
Jo els hi reclamo a aquestes persones que si continuen ocupant el seu lloc a
l’ajuntament, el dia de demà, perquè avui ja arriben tard, es manifestin, votin sí,
votin no i que expliquin el perquè voten, perquè sinó representa que en lloc de 27
regidors sembla que en tinguem 25.
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És un comentari per part meva, criticable, discutible i evidentment és lícit que
puguin votar el que vulguin, però sistemàticament voten una cosa. Per tant,
interfereixen en el desenvolupament de les votacions, a favor o en contra de certes
mocions, que al final el que es vota i el que s’acorda, són coses en benefici, o en
principi han de ser en benefici dels ciutadans de L’Hospitalet.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en
el debat.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Només és per fer-li un recordatori al Sr. Graells. Que si no fa memòria, jo li faig. Sí
que vam presentar al·legacions i va ser l’únic grup que va presentar al·legacions
sobre el projecte, el nostre.
Sé que normalment tot és culpa nostra, governem o no, però en concret en aquest
cas, doncs s’ha equivocat de molt, perquè som l’únic grup que vam presentar
al·legacions. Només això, que ho tingui en compte.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Jo el que posava l’accent precisament en aquesta moció i d’altres que s’estan
produint al final de mandat, que per tant és impossible que es puguin tirar endavant
perquè queden tres mesos, i això és clar exemple de que no es pot governar a cop
de moció, ni situar a un govern, que no està en majoria com és normal en els temps
actuals on les majories són difícils de trobar, en situacions impossibles. Aquestes
són mocions claríssimes del què ha estat tot el mandat, situar el govern en mocions
impossibles de poder aplicar.
Per cert, en la moció no apareix per res el consell de districte, que jo crec que és
important i no vull entrar en si hem fet propostes o no hem fet propostes, perquè a
mi el que no m’agrada és comentar qüestions personals i el que és clar és que hi
hagut entre vostè i jo un problema de comunicació i ja està.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Clar, haurem de canviar el reglament. M’ho acaba de dir claríssimament. Si tres
mesos abans no podem presentar mocions que tinguin cap tipus de vinculació,
perquè són impossibles de portar a terme, haurem de canviar el reglament en que
digui que tres, quatre, cinc o els mesos que toqui, no podem demanar certes coses.
Torno a repetir, i abans se m’ha oblidat, jo em vaig posar en contacte amb
l’associació de veïns i li dic molt clarament, però no vostè, sinó li dic a tots, si algun
impediment hi havia, si el problema de que no s’ha votat, o sigui, aquí hi ha
diferents temes. No han votat a favor de la moció perquè falten cosetes que es
podien haver polit, i podien haver arribat a un acord, ho entenc. Si no l’estem votant
a favor perquè no es pot complir perquè s’acaba el mandat, estem parlant d’un altre
tema. Vostè m’acaba de barrejar temes.
Però li diré una de les més clares de totes. Fa dos estius vam aprovar una moció
del carrer Álvarez de Castro, que l’equip de govern no li va donar la real i
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santíssima gana de portar-la a terme i no passa res, perquè com ja hem descobert
que les coses no són vinculants i que són impossibles.
Però no deu ser qüestió de temps, de si queden tres mesos, un any o dos anys,
sinó que senzillament vostès van creure que aquella moció que vam portar a terme
per beneficiar a uns veïns i comerciants del carrer, no per anar en contra de l’equip
de govern, perquè es pensen que cada vegada que els hi guanyem una moció,
anem en contra seva i no. Cada vegada que presentem una moció en aquest Ple, el
Partit Demòcrata anem o intentem anar a favor dels veïns, amb millor criteri o amb
pitjor criteri, però casualment quan les guanyes, és a dir, quan hi ha més vots a
favor que en contra, hi ha algunes que no es compleixen. La ràdio no està
implantada a la ciutat de L’Hospitalet i al carrer Álvarez de Castro no es va fer el
que posava a la moció.

SRA. ALCALDESSA
Quedaria la número 27 aprovada i la 26 rebutjada. Doncs passem al punt 28, precs
i preguntes.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara rebutjada la
moció número 26 i aprovada la moció número 27, amb el resultat de la votació
que es recull a continuació en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 26.- PER LA REFORMA I REHABILITACIÓ DE L’AVINGUDA DE
JOSEP TARRADELLAS.
Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” acceptada a petició
del Sr. Christian Giménez Márquez, regidor del grup polític municipal de CUP-PA,
que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José
M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutiérrez, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, Rocío Ramírez Pérez i David Quirós Brito i del REGIDOR i
REGIDORA NO ADSCRIT/A, Sr./Sra. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 12 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Sres./Sr. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Iván Nieto Martínez;
dels representants d’ERC-AM, Srs. Antoni Garcia i Acero i Jorge García Muñoz; de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; del representant de CiU, Sr.
Jordi Monrós i Ibáñez i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Márquez i amb 2 vots d’abstenció dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs:
Francisco Javier Martín Hermosín i Pedro Alonso Navarro; assistents presents en el
moment de la votació.
MOCIÓ 27.- PER INCREMENTAR EL NOMBRE D’ELECTROLINERES
L’HOSPITALET.

A

Aquesta moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents
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en el moment de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El terme efecte d’hivernacle fa referència al fenomen natural pel qual la Terra es
manté calenta gràcies a la presència a l'atmosfera d'uns gasos (vapor d'aigua i
CO2, principalment) que absorbeixen i retenen la radiació solar, i també a
l'escalfament general del planeta com a conseqüència de la contaminació de
l'atmosfera.
Quasi un 25% dels gasos amb efecte d’hivernacle no presents de forma natural a
l’atmosfera, provenen dels vehicles de combustió interna (benzina i dièsel).
Davant d’aquestes dades, i tenint en compte que l’efecte d’hivernacle posa en perill
la recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals, la salut i el benestar de la
humanitat, sembla evident la necessitat d’apostar i fomentar l’adopció de nous
mitjans de transport que no contribueixin a l’escalfament global.
Tot i que el transport públic sostenible és un dels principals elements a fomentar per
lluitar contra el canvi climàtic cal tenir en compte, també, que a hores d’ara molta
gent continua fent ús del vehicle privat.
És per això que, paral·lelament al foment i conscienciació per fer ús del transport
públic sostenible, cal treballar per conscienciar la ciutadania de la necessitat de fer
que el vehicle privat també sigui sostenible.
En aquest punt tenen un paper important els vehicles elèctrics ja que són una de les
principals alternatives per reduir les emissions de CO2..
Tanmateix, a hores d’ara el percentatge de matriculacions de vehicles elèctrics (tot i
que en alça) dista molt del percentatge de vehicles de combustió interna.
Un dels inconvenients que hi ha darrera dels problemes d’implantació dels vehicles
elèctrics és el fet que a hores d’ara no hi ha un nombre d’infraestructures de
càrrega, conegudes com electrolineres, i les que n’hi ha no estan ben distribuïdes.
En aquest sentit, i a nivell municipal, ens adonem que a la ciutat de l’Hospitalet
existeixen diverses electrolineres però comprovem que aquestes són encara
insuficients i que hi ha molts barris que no en disposen (la majoria estan
concentrades en la zona de la plaça Europa-Granvia).
Per tant, la manca de punts de recàrrega de vehicles elèctrics a la ciutat és,
directament, un impediment i un problema per tots aquells que volen fer el pas
responsable i adquirir un vehicle elèctric.
El ple, a proposta del grup municipal CiU-PDeCAT, adopta els següents acords:
PRIMER.- Incrementar el nombre de punts de recàrrega a l’Hospitalet ja sigui a
través de convenis amb entitats supramunicipals (com ja s’ha fet amb l’AMB), a
través d’acords amb els pàrquings privats o benzineres de la nostra ciutat o tot
estudiant noves fórmules o mecanismes per tal d’aconseguir una millor presència i
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redistribució d’electrolineres a la nostra ciutat.
SEGON.- Donar trasllat de l’acord d’aquesta moció a les associacions de veïns de
la ciutat, a les AMPA’s, a les entitats medioambientals, als Consells de Districte i al
Consell de Ciutat.

28.- PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

CIUTADANS
- 4945
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de gener de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra.
R. A. M., que literalment diu:
“Señor Garcia,
Respecto a la pregunta oral que realizó en el pasado pleno del dia 25 de enero de
2019 relativa a la devolución del importe en concepto de alojamiento del día 16 de
mayo de 2017, con motivo del viaje de la alcaldesa a la convención internacional
Belt and Road Forum for International Cooperation que se celebró en la Ciudad de
Beijing, marco en el que se realizó la firma del protocolo para la ubicación del
Centro Europeo para el Desarrollo y la Promoción de la Medicina Tradicional China,
le reitero la información que se le facilitó en respuesta a una pregunta oral
realitzada el 25 de septiembre de 2018:
Que el Director de la Oficina en Barcelona del Centro Europeo para la Promoción y
Desarrollo de la Medicina Tradicional China solicitó la presencia de una delegación
oficial formada por el Ayuntamiento de L’Hospitalet y la Generalitat de Catalunya a
la convención internacional que organizaba el Gobierno Chino y a la que estaba
prevista la asistencia de 28 jefes de estado, 80 directivos de Organizaciones
Internacionales, 100 autoridades de nivel ministerial y más de 1200 delegados de
regiones mundiales.
Que siguiendo las recomendaciones de la organización, y en respuesta a una
consulta previa, se nos indicó que por razones de seguridad y logística no era
recomendable elegir otros hoteles, indicándonos que la organización ya había
confirmado la reserva para asistir a la convención en el hotel Sheraton Grand
Beijing.
Que en las Bases de Ejecución del Presupuesto Municipal para el ejercicio 2017
aprobadas el 28 de febrero de 2017, en el artículo 11.1.3 indica que “Las
indemnizaciones a favor de los miembros electos de la Corporación se regirán por
los siguientes criterios: a) las indemnizaciones que se puedan producir a favor de la
Alcaldía-Presidencia y el resto de cargos electos, comportaran el resarcimiento de
los gastos efectuados previa justificación de los mismos., estando en concordancia
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con el artículo 8 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones
por razón del servicio.
Atentamente,”

- 4946
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de gener de
2019, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia
de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i
Drets Socials, regidor d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:
“Señor/a,
En respuesta a su ruego con número 6776 del Registro General de Entrada, de
fecha 29 de enero de 2019, tomo nota y me remito a mi intervención al respecto de
esta cuestión, durante el debate de la moción “Per l’urbanisme responsable al
Poliesportiu del Gasòmetre” realizada durante el pleno celebrado el pasado 25 de
enero de 2019.
Sin otro particular y esperando haber dado respuesta a su solicitud, reciba un
cordial saludo,
Atentamente,”
PARTIT POPULAR
- 4888
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
RGE número 91841, de 30 de novembre de 2018, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre General d’entrada amb número
E/91841/2018, de data 30 de novembre, i de la que es va demanar un aplaçament
per a ser contestada, adjunt, li faig arribar la informació respecte a la pregunta per
vostè proposada.
Pregunta número 1: el nombre de llicències concedides des de l’inici fins a la data
de la moratòria.
Resposta: En el citat període el número de llicències és de 472.
Pregunta número 2: Quin control es realitza per detectar els pisos turístics que no
tenen llicència d’activitat?
Resposta: L’únic control possible, en la situació per vostè plantejada, és a través
de la denúncia veïnal.
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Pregunta número 3: Quantes sancions han posat des de l’inici fins a la data de la
moratòria, i d’aquestes quantes s’han cobrat?
Resposta: La tramitació de sancions, provinents de denúncies en l’àmbit
d’habitatges turístics és una gestió complexa. Els expedients de denúncia es troben
en fase de tramitació municipal.
Atentament,”
CONVERGÈNCIA i UNIÓ
- 4947
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de gener de
2019, pel grup polític municipal de CiU, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada oralment en el darrer Ple del mes de gener en
relació a diferents situacions carrers del barri del Centre..., i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple li faig saber que:
Pregunta 1: arribarà al consens amb comerciants i veïns per posar una zona de
càrrega i descàrrega? O habilitar dintre de l’espai del carrer.
Resposta: Com recordarà, en la darrera pregunta formulada pel seu grup es va
respondre que s’estaven realitzat diverses comissions amb veïns i comerciants per
tal d’establir acords respecte a diferents aspectes relacionats amb aquesta zona i el
que vostè formula entra dins d’aquest espai de debat.
Pregunta 2: Es pensa senyalitzar millor els límits de velocitat i controlar millor els
cotxes que circulen a una velocitat superior o estacionen en llocs indeguts?
Resposta: Dins l’entorn de la mateixa Comissió de veïns i comerciants, es debat
quin serà el sistema de control a implementar en aquest carrer. Mentre aquesta
decisió no sigui definitiva, la Guàrdia Urbana seguirà multant els vehicles
estacionats de manera incorrecta. Incidirem, en el control dels fets que vostè
comenta per tal de poder establir un ús correcte de l’espai fins a l’obertura total del
carrer.
Pregunta 3: Es pensen instal·lar elements decoratius per fer més amable el
carrer?, estil les jardineres que hi ha al carrer Roselles.
Resposta: Segons informació facilitada per l’àrea competent, Espai Públic,
Urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat, està prevista, properament, la instal·lació de 4
jardineres en aquest carrer.
Pregunta 4: Es pensa solucionar el problema de seguretat relatiu al fet que els
cotxes al voler girar i al no tenir cap vorera de guia, envaeixen l’espai dels vianants,
que això concretament és al carrer Josep Prats.
Resposta: Els serveis tècnics municipals estan estudiant la mesura més segura per
a resoldre aquest fet.
Pregunta 5: Respecte al carrer Santa Anna, que intentem solucionar amb la
convivència de càrrega i descàrrega i de locals comerciants amb veïns...
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Resposta: Recentment, un cop finalitzades les obres, s’ha senyalitzat tot el carrer.
Des de llavors no s’ha tingut constància d’infraccions relacionades amb els fets
comentats.
Atentament,”

- 4981
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de gener de
2019, pel grup polític municipal de CiU, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta formulada al Ple del 25 de gener de 2019, en relació a la
possible instal·lació d’elements decoratius que facin més amable el carrer Príncep
de Bergara, l’informo que per aquesta finalitat està prevista, properament, la
instal·lació de 4 jardineres en aquest carrer.
Atentament,”
b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita.

CIUTADANS
Per part dels regidors del grup polític municipal de Ciutadans, d’acord amb el que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 10 preguntes i 7 precs per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 22, 28 i 29 de gener i 1, 7, 12, 13 de febrer de 2019 i, per tant, amb
més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquests precs i preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 9007, de 22 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en
la zona colindante al Camp de Futbol Municipal de Can Boixeres y el parking de
vehículos de esta zona.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
efectivamente, esta zona está muy mal iluminada. Se adjuntan cinco fotografías
donde puede verse la situación de falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
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Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta
de iluminación en la zona colindante al Camp de Futbol Municipal de Can Boixeres
y el parking de vehículos de esta zona.

”
- 4935
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 9007 y fecha 22 de enero de 2019, según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el próximo
Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de 2019, en relación al
alumbrado de zona colindante al Campo de Fútbol Municipal de Can Buxeres y el
aparcamiento de vehículos de esa zona, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”

2.- RGE núm. 9010, de 22 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en
la zona colindante al Camp de Futbol Municipal de Can Boixeres y el parking de
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vehículos de esta zona.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
efectivamente, esta zona está muy mal iluminada. Se adjuntan cinco fotografías
donde puede verse la situación de falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta
de iluminación en la zona colindante al Camp de Futbol Municipal de Can Boixeres
y el parking de vehículos de esta zona), y si la respuesta es positiva, desde qué
fecha tienen registrada la incidencia de este problema.

”

- 4936
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 9010 y fecha 22 de enero de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de
2019, en relación al alumbrado de zona colindante al Campo de Fútbol Municipal de
Can Buxeres y el aparcamiento de vehículos de esa zona, le informo:
Desde el mes de octubre hemos tenido diversas averías en los espacios que
mencionan, algunas de la instalación municipal y otras en elementos de la
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compañía suministradora del servicio. Las averías pendientes, que están
controladas, se repararán durante la semana del 25 de febrero al 1 de marzo.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 10730, de 28 de gener de 2019.
“M. Carmen Esteban Fernández. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hem rebut queixes veïnals perquè a la vorera ampliada recentment al carrer
Barcelona, altura 165-167, hi estacionen molt freqüentment vehicles, dificultant el
pas als vianants, per la absència de pilones en el tram en qüestió (adjuntem sis
fotografies). Ens comenten que aquesta incidència va ser notificada via mail a la
regidoria del districte durant el mes d’agost i no van rebre resposta.
SOL·LICITUD:
Pregunto: Tenen previst posar pilones a la vorera del carrer Barcelona 165-167? Si
la resposta és afirmativa, En quin termini? Perquè s’ha trigat tant en posar unes
pilones quan les obres fa mesos que estan finalitzades?
Prego: En cas de no tenir previst posar pilones a la vorera del carrer Barcelona 165167, preguem que s’hi instal·lin amb la major brevetat possible.
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”

- 4937
En relació amb aquests prec i pregunta presentats pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta y el ruego presentados en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 10730 y fecha 28 de enero de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sean
contestados en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de
2019, en relación a la colocación de pilonas en la acera de C. Barcelona, núm. 165
y 167, le informo está previsto instalar pilonas en ese tramo y en el correspondiente
a los números 145 al 151, ambos remodelados recientemente.
La instalación de pilonas se realiza con la contrata de mantenimiento, no formaba
parte del proyecto de la obra realizada.
Atentamente,”
4.- RGE núm. 10939, de 29 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
En fecha 9 de enero de 2019 presenté el ruego siguiente (con RGE 4214/2019):
“Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta
de iluminación en los primeros bloques de la Carretera d'Esplugues, subiendo
desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras que dan a las primeras
viviendas de la Avenida Can Serra.”
He podido comprobar personalmente el jueves 24/01/2019 que continua el
problema de la falta de iluminación en esa zona.
En fecha 25/01/2019 he recibido respuesta por escrito del Sr. José Castro Borrallo,
tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
informándome que esta incidencia está resuelta, esa respuesta está fechada el
23/01/2019. Lamento comunicarle que la incidencia NO ESTABA RESUELTA, ya
que el 24/01/2019, un día después de su escrito, seguía todo a oscuras.
Durante la mañana del 25 de enero de 2019 hemos recibido llamada telefónica de
un vecino afectado por la falta de iluminación informándonos de que se estaba
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llevando a cabo en la resolución de la incidencia, mientras se estaba celebrando el
Pleno Ordinario del mes de enero.
SOL·LICITUD:
Pregunto: A)- ¿El día 23/01/2019 ESTABA RESUELTA la incidencia, como el Sr.
Castro informa por escrito, o no estaba resuelta?
Pregunto: B)- ¿Es o no cierto que el 25/01/2019 por la mañana se ha llevado a cabo
la resolución de la incidencia?
La incidencia es la falta de iluminación en los primeros bloques de la Carretera
d'Esplugues, subiendo desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras
que dan a las primeras viviendas de la Avenida Can Serra.”

- 4938
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 10939 y fecha 29 de enero de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de
2019, en relación a la información facilitada en respuesta a su ruego con RGE
4214/2019, le informo:
La información de la que disponíamos el 23 de enero era que las incidencias de
alumbrado de la zona de Ctra. Esplugues, en las escaleras que dan a los bloques
de Can Serra, habían quedado resueltas.
Si posteriormente se ha producido alguna otra incidencia, puesto que actuamos en
la zona de forma permanente, se ha procedido a la oportuna actuación por parte de
los servicios de alumbrado el día 25 de enero.
Atentamente,”

5.- RGE núm. 10940, de 29 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
En fecha 9 de enero de 2019 presenté la pregunta siguiente (con RGE 4223/2019):
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta
de iluminación en los primeros bloques de la Carretera d'Esplugues, subiendo
desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras que dan a las primeras
viviendas de la Avenida Can Serra), y si la respuesta es positiva desde qué fecha
tiene registrada la incidencia de este problema?
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En fecha 25 de enero de 2019 recibo respuesta por escrito del Sr. José Castro
Borrallo, tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, una respuesta parcial, ya que sí reconoce conocer el problema de la
primera parte de mi pregunta, pero no contesta a la segunda pregunta, por ese
motivo insisto en repreguntarle.
SOL·LICITUD:
Insisto en preguntar ¿Desde qué fecha exactamente tienen registrada la incidencia
de este problema (la falta de iluminación en los primeros bloques de la Carretera
d'Esplugues, subiendo desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras
que dan a las primeras viviendas de la Avenida Can Serra)?”

- 4939
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento, con número 10940 y fecha 29 de enero de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de
2019, en relación al alumbrado de los bloques de Ctra. d’Esplugues con Av. Can
Serra, le informo que la incidencia objeto de nuestra respuesta a su pregunta con
RGE 4223/2019, consta registrada en fecha 13 de noviembre de 2018.
Atentamente,”
6.- RGE núm. 10941, de 29 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
En fecha 9 de enero de 2019 presenté el ruego siguiente (con RGE 4225/2019):
"Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta
de iluminación en la Calle Peñíscola."
En fecha 25/01/2019 he recibo respuesta por escrito del Sr. José Castro Borrallo,
tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
informándome que esta incidencia está resuelta, esa respuesta está fechada el
23/01/2019. Lamento comunicarle que la incidencia NO ESTABA RESUELTA, ya
que el 24/01/2019, un día después de su escrito, volví a pasar por la zona para y
comprobé que la farola está engancha a otra con un cable visible claramante, por
tanto entiendo que es "arreglo provisional".
Es posible que la farola ahora mismo alumbre, pero se debería arreglar de manera
definitiva lo antes posible.
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SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta
de iluminación en la Calle Peñíscola, pero de manera definitiva.”

- 4940
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 10941 y fecha 29 de enero de 2019, según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el
próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de 2019, en relación
la falta de iluminación en la C/. Peñíscola, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
7.- RGE núm. 10942, de 29 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
En fecha 9 de enero de 2019 presenté la pregunta siguiente (con RGE 4233/2019):
"Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta
de iluminación en la Calle Peñíscola), y si la respuesta es positiva, desde qué fecha
tienen registrada la incidencia de este problema?"
En fecha 25 de enero de 2019 he recibido respuesta por escrito del Sr. José Castro
Borrallo, tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, una respuesta parcial, ya que sí reconoce conocer el problema de la
primera parte de mi pregunta, pero no contesta a la segunda pregunta, por ese
motivo insisto en repreguntarle.
SOL·LICITUD:
Insisto en preguntar: ¿Desde qué fecha exactamente tienen registrada la incidencia
de este problema (la falta de iluminación en la Calle Peñíscola)?”

- 4941
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento, con número 10942 y fecha 29 de enero de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de
2019, en relación al alumbrado de la C/ Peñíscola, le informo que la incidencia
objeto de nuestra respuesta a su pregunta con RGE 4233/2019, consta registrada
en fecha 8 de julio de 2018.
Atentamente,”
8.- RGE núm. 10954, de 29 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
En fecha 14 de enero de 2019 presenté la pregunta siguiente (con RGE
5408/2019): "Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta
situación (el mal estado del jardín dentro del IES Apel·les Mestres), y si la respuesta
es positiva, desde qué fecha tienen registrada la incidencia de este problema en su
sistema."
En fecha 25 de enero de 2019 he recibido respuesta por escrito del Sr. José Castro
Borrallo, tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, en el sentido siguiente: "...le informo que al tratarse de un instituto, la
gestión el mantenimiento del edificio corresponde a la Generalitat de Catalunya. Los
servicios municipales sólo actúan si existe una situación de urgencia."
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal ha comunicado por escrito esta incidencia a la
administración competente, la Generalitat de Catalunya, para que arregle lo ante
posible el mal estado del jardín dentro del IES Apel·les Mestres. Y si lo ha
comunicado, pregunto en qué fecha se ha hecho esta comunicación y si tienen
alguna respuesta sobre la posible resolución.”

- 4942
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcaldia i Regidor de Govern d’Educació, 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 numero 10954 i data 29 de gener i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple a efectes que sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 26 de febrer de 2019, en relació a si aquest
govern municipal ha comunicat per escrit a l'administració competent, la
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Generalitat de Catalunya, per tal que arrangi al mes aviat possible el mal estat
del jardí dins de l'IES Apel·les Mestres i, si ho ha fet, en quina data s'ha
efectuat aquesta comunicació i si es té alguna resposta sobre la possible
resolució.
Dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga de l'esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
9.- RGE núm. 10955, de 29 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por el mal estado y falta de mantenimiento en la
Calle Llobregat de nuestra ciudad.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
efectivamente, esta calle tiene numerosos defectos tal y como se puede apreciar en
las dieciocho fotografías que se adjuntan (boquetes en aparcamiento carga y
descarga, baldosas rotas y/o inexistentes, papeleras en mal estado, socavones en
el pavimento, pilonas volcadas).
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelvan, con la mayor brevedad posible, todas las incidencias
por falta de mantenimiento de la Calle Llobregat.
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- 4943
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 10955 y fecha 29 de enero de 2019, según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el
próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de 2019, en relación
al estado y mantenimiento de la C/. Llobregat, le informo que tomamos nota del
mismo.
Atentamente,”
10.- RGE núm. 10956, de 29 de gener de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por el mal estado y falta de mantenimiento en la
Calle Llobregat de nuestra ciudad.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
efectivamente, esta calle tiene numerosos defectos tal y como se puede apreciar en
las dieciocho fotografías que se adjuntan (boquetes en aparcamiento carga y
descarga, baldosas rotas y/o inexistentes, papeleras en mal estado, socavones en
el pavimento, pilonas volcadas).
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (el mal
estado y falta de mantenimiento en la Calle Llobregat)?, y si la respuesta es
positiva, desde qué fecha tiene registrada la incidencia de estos problemas? y en
qué fecha piensan arreglar el mal estado de esta calle.
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- 4944
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 10956 y fecha 29 de enero de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de
2019, en relación al estado y mantenimiento de la C/. Llobregat, le informo que,
como parte del Plan de Inversiones financieramente sostenibles, se contempla el
asfaltado de la C/. Llobregat. Esta actuación está previsto que se ejecute en mayo
de 2019.
En cuanto a las incidencias de mantenimiento de aceras y papelera que nos
señalan, procedemos a identificar las ubicaciones y, si no se encuentran
contempladas, las introducimos en el sistema de gestión de incidencias para su
resolución.
Atentamente,
11.- RGE núm. 12743, d’1 de febrer de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en
la calle Peñíscola.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
efectivamente, esta zona está totalmente a oscuras. Se adjuntan cinco fotografías
donde puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta
de iluminación en la Calle Peñíscola.
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- 4948
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 12743 y fecha 1 de febrero de 2019, según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el
próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de 2019, en relación
al alumbrado de la C/. Peñíscola, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
12.- RGE núm. 12747, d’1 de febrer de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en
la calle Peñíscola.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que,
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efectivamente, esta zona está totalmente a oscuras. Se adjuntan cinco fotografías
donde puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta
de iluminación en la Calle Peñíscola), y si la respuesta es positiva, desde qué fecha
tienen registrada la incidencia de este problema?

“

- 4949
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de entrada de este
Ayuntamiento, con número 12747 y fecha 1 de febrero de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de
2019, en relación al alumbrado de la C/. Peñíscola, le informo que desde el mes de
julio de 2018 teníamos conocimiento de diversas incidencias en el alumbrado de la
C/. Peñíscola, por diversas circunstancias, que les detallamos en la respuesta a su
pregunta con RGE 4233 de 9 de enero de 2019. Estas incidencias quedaron
resueltas.
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Posteriormente se ha localizado alguna lámpara fundida, que ya ha sido reparada.
El servicio de alumbrado nos informa a fecha de hoy de que todo el alumbrado de la
calle funciona correctamente.
Por otra parte informarles de que actualmente se está estudiando el posible
refuerzo de la instalación existente en la esquina con el parque de can Cluset.
Atentamente,”
13.- RGE núm. 15042, de 7 de febrer de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido varias quejas de vecinos del barrio de Sant Josep relativas a la
imposibilidad de practicar la actividad deportiva de la petanca en las pistas
habilitadas a tal efecto en este barrio, ya que, según nos comentan los vecinos, en
muchas ocasiones están cerradas al uso público.
SOL·LICITUD:
Pregunto: ¿este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación? ¿Han
recibido quejas de vecinos sobre este tema? ¿Es cierto que estas pistas de petanca
están cerradas al público? si la respuesta es afirmativa ¿En qué se basa este cierre
de ese espacio a todo el público? ¿Está regulada la utilización de ese espacio? Si
está regulado me pueden decir dónde encontrar esta información.”

- 4951
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor d’Esports i
Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
d’aquest Ajuntament amb número E/15042/2019, de data 7/02/2019 i, segons el
que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui
contestada en el Ple Ordinari que es celebrarà el proper dia 26 de febrer de 2019
en relació a: “Perquè les pistes habilitades per practicar petanca del barri de
Sant Josep estan tancades”.
-

-

Les pistes de petanca del barri de Sant Josep són d’ús públic.
L’ús majoritari és per part de la Sociedad Deportiva El Carrilet Sant José que
organitza els seus entrenament, tornejos, competicions i altres
esdeveniment esportius a les mateixes instal·lacions.
Per al bon manteniment de les instal·lacions i les pistes, romandran
tancades durant l’horari que no hi ha activitat.
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-

En el cas de peticions concretes, es poden dirigir al Servei d’Esports i
Joventut per arbitrar la possibilitat de seu ús.
Quan a la problemàtica arrel de la celebració d’una lliga de jubilats, està
resolt i aquesta competició, no federada, es podrà realitzar a aquestes
instal·lacions a partir del 5 de març.

Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Ben atentament,”

14.- RGE núm. 16395, de 12 de febrer de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Usuarios del parking de Can Serra nos han hecho llegar imágenes del estado en el
que se encuentran las instalaciones debido a la humedad con óxidos, grietas en las
paredes, agujeros y grietas en los cristales que representan un peligro para la
integridad física de los usuarios.
Se adjuntan siete imágenes de la situación en la que se encuentra el parking de
Can Serra.
SOL·LICITUD:
Solicito que se resuelvan con la mayor brevedad posible todos los desperfectos en
el parking de Can Serra.
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- 4953
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciutadans,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 16395 y fecha 12 de febrero de 2019, según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el
próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de 2019, en relación
al aparcamiento de Can Serra, le informo que tomamos nota del mismo.
Atentamente,”
15.- RGE núm. 16402, de 12 de febrer de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
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EXPOSICIÓ DE FETS:
Usuarios del parking de Can Serra nos han hecho llegar imágenes del estado en el
que se encuentran las instalaciones debido a la humedad con óxidos, grietas en las
paredes, agujeros y grietas en los cristales que representan un peligro para la
integridad física de los usuarios.
Se adjuntan siete imágenes de la situación en la que se encuentra el parking de
Can Serra.
SOL·LICITUD:
Pregunto:
1- ¿Desde qué fecha exacta conoce este Ayuntamiento la situación en la que se
encuentra el Parking Can Serra respecto a las humedades y demás desperfectos?
2- ¿Cuándo tienen previsto realizar las obras de mantenimiento en el Parking de
Can Serra?
3- ¿Qué medidas para evitar la filtración de humedad tienen previstas y con qué
plazo de ejecución?
4- ¿Cuántas actuaciones de mantenimiento se han realizado durante la actual
legislatura? ¿En qué han consistido estas acciones de mantenimiento y reparación?

…/…

205

”

- 4954
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este
Ayuntamiento, con número 16402 y fecha 12 de febrero de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestada en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de
2019, en relación al aparcamiento de Can Serra, le informo:
El mantenimiento del aparcamiento corresponde a los titulares de las concesiones.
En cuanto a reparaciones, desde febrero de 2017 se han realizado por parte del
Ayuntamiento las siguientes actuaciones:
Febrero de 2017: sellado puntual de los edículos del aparcamiento. Sanear
diferentes sonas. Ejecución de media caña con mortero de reparación.
Abril de 2017: trabajos de reparación y eliminación de filtraciones en la zona de los
edículos. Reparación y formación de nueva impermeabilización en parte del
pavimento de la plaza, instalación de nuevas ventanas de altura más pequeña.
Trabajos de reparación de revestimientos exteriores e interiores. Formación de
nuevo cielo raso en planta -1 y trabajos de acabados finales.
Febrero de 2018: se derriban los trozos de falso techo deteriorados en los dos
edículos al lado de las rampas, para evitar caídas de material.
Para la realización de las reparaciones definitivas necesarias, se elabora el
“Proyecto de reparación del aparcamiento Can Serra I i II”, aprobado inicialmente
por la Junta de Govern Local el 11 de diciembre de 2018. Las actuaciones que
recoge el proyecto son las siguientes:
- Reparación de las filtraciones en los cuatro edículos existentes.
- Reparación de las filtraciones en otros dos puntos del aparcamiento.
- Reparación de fisuras en el encuentro de edículos con barande de obra.
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La ejecución del proyecto está prevista para el ejercicio 2019.
Atentamente,”
16.- RGE núm. 16880, de 13 de febrer de 2019.
“Jesús Amadeo Martín González. GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS A
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET
EXPOSICIÓ DE FETS:
Nos han llegado quejas vecinales por el estado de la acera en la calle Sant Joan a
la altura del número 30 que representa un riesgo para los transeúntes de
tropezarse.
SOL·LICITUD:
Solicito la reparación con la mayor brevedad posible de la acera en calle Sant Joan
a la altura del número 30.

”

- 4956
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 16880 y fecha 13 de febrero de 2019, según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el
próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de 2019, en relación
al estado de la acera en C. Sant Joan, a la altura del número 30, le informo que
tomamos nota de su ruego e introducimos la incidencia en el sistema de gestión,
para proceder a la reparación oportuna.
Atentamente,”
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ICV-EUiA-PIRATES-E
Per part dels regidors del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, 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 15 de febrer de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriu
literalment:
1.- RGE núm. 18072, de 15 de febrer de 2019
“Ana González Montes, Portaveu del Grup Polític d’ICV-EUiA-PIRATES-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 aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Exposició de motius
Atès que s’han fet pública que la nadadora M. C. presentarà una demanda per
abusos sexuals que va patir fa 18 anys, quan era menor d’edat per part de seu
entrenador del CN L’Hospitalet J. L..
Atès que també hi ha testimonis dels suposats abusos sexuals a cinc nedadores
més per part del mateix entrenador del CN L’Hospitalet i que podrien sumar-se a
l’esmentada demanda.
Atès que J. L. és president del CN L’Hospitalet des de l’any 2012 i també directiu de
la Federació Catalana de Natació (FNC).
Atès que les revelacions de M. C. han provocat que la FNC relegués a J. L. com a
president del Comitè de Natació i que la junta directiva del CN L’Hospitalet dimitís
en bloc.
Atès que els suposats abusos sexuals es van cometre en instal·lacions de titularitat
municipal.
Demanem:
Quines mesures cautelars prendrà l’Ajuntament de L’Hospitalet com a titular de les
instal·lacions municipals del CN L’Hospitalet, davant els suposats abusos sexuals
per part de J. L.?
Té previst l’Ajuntament de L’Hospitalet com a titular de les instal·lacions municipals
del CN L’Hospitalet prohibir l’accés a J. L. a les instal·lacions municipals del Club
que encara a dia d’avui presideix, fins sentència judicial per prevenir situacions de
risc a altres esportistes del CN L’Hospitalet?
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Té previst l’Ajuntament de L’Hospitalet d’informar detalladament als Grups
Municipals de la situació generada pels suposats abusos sexuals produïts en
instal·lacions municipals en el CN L’Hospitalet?
Té previst l’Ajuntament de L’Hospitalet elaborar, juntament amb esportistes i
professionals del món d l’esport, un protocol de prevenció i de protecció per evitar
els casos d’assetjament sexual als i les menors usuàries de les instal·lacions
esportives municipals?”

- 4957
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que vau presentar al Registre General d'Entrada d'aquest
Ajuntament, amb numero E/18072/2019, de data 15 de febrer de 2019, i segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple amb data 26 de febrer, us
informo del següent:
-

Les instal·lacions de les Piscines Municipals de L'Hospitalet són de titularitat
municipal. El CN L'Hospitalet és una de les entitats esportives usuàries i té
establert un conveni amb l’Ajuntament de L'Hospitalet per a l’ús de les
piscines per a entrenaments i competició de les seves seccions esportives
durant la temporada.

-

Des de l’Ajuntament de L'Hospitalet s’està vetllant perquè el CN L'Hospitalet
doni compliment a allò establert a la normativa vigent en matèria d'entitats
esportives de Catalunya, i al que estableixen els seus estatuts.

-

El passat 18 de febrer es va celebrar assemblea general del CNL'Hospitalet,
mitjançant la qual va quedar constituïda una junta gestora i aprovat el
calendari electoral per a l'elecció i constitució d'una nova junta directiva de
l'entitat. En aquest sentit, el Sr. J. L. no és actualment el president del CN
L'Hospitalet. Podeu consultar la informació referent a aquest punt a la web
de l'entitat, www.cnlh.es.

-

En relació a l'elaboració d'un protocol per a la prevenció i protecció envers
l'assetjament sexual, els informo que el passat 6 de febrer s'inicià provisió
per iniciar expedient per a l'elaboració d'un protocol d'actuació davant de
casos d'assetjament sexual. És una iniciativa que s’està estudiant que es
pugui portar a terme juntament amb el Centre d’Atenció i Informació a la
Dona.

Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament”
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ERC
Per part dels regidors del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 4 preguntes per escrit que han tingut entrada en el
Registre General els dies 18 de gener i 11 i 13 de febrer de 2019 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. 7919, de 18 de gener de 2019
“Coque Garcia, Portaveu adjunt 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.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Recolza el govern municipal la política de tractament de dades de
l’empresa Mobike, recollint dades no relacionades directament amb la
prestació del servei (com el model de hardware, el sistema operatiu, la
xarxa de telefonia o el navegador i els llocs de tercers fets servir abans
d’utilitzar el servei de Mobike) que s'envien a països com la Xina o
Singapur i que es poden posar a disposició de tercers sense que l'usuari
manifesti explícitament el seu consentiment?
Quines accions té previst emprendre perquè el servei compleixi amb allò
que estableix la llicència d'ús i es respecti la normativa de protecció de
dades de caràcter personal?
2. En les condicions de la llicència atorgada s'especifica que s'instal·larà un
plafó informatiu en les àrees d'estacionament preferent. Per quina raó no
se n’hi han instal·lat panells informatius a les àrees d'estacionament
preferent, tal com indica la llicència? Està previst que es faci? Si és que
sí, quan i en quins terminis?
3. En les condicions de la llicència atorgada s’especifica que “informarà
mensualment a l'Ajuntament de l'inventari de bicicletes desaparegudes”,
així com que “informarà mensualment a l'Ajuntament de l'inventari de
bicicletes que hagin patit algun tipus de vandalisme”. Quin ha estat
l'inventari de bicicletes desaparegudes, per mes, des de l'inici de la
prova pilot? Quin ha estat l'inventari de bicicletes que han patit algun
tipus de vandalisme, per mes, i quin tipus de vandalisme en cada cas,
des de l'inici de la prova pilot?
4. En les condicions de la llicència atorgada s’especifica que “Mobike
disposarà d'equips de dedicació exclusiva durant les 24 h. Per a la gestió
de bicicletes”. El servei d'atenció al client que s'indica a l'app estableix
que l'atenció és de dilluns a divendres de 9am a 6pm. Quins són els
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efectius de dedicació exclusiva durant les 24 h que disposa Mobike?
Quantes persones, i en quins torns, en formen part?
5. En les condicions de la llicència atorgada s'especifica que “l'adjudicatari
disposarà d'un servei de recollida de bicicletes avariades”. Quantes
persones efectuen aquest servei de recollida de bicicletes avariades?
Quins torns té aquest servei, o quines hores cobreix? Quin és l'índex de
resposta? Quantes recollides s'han efectuat des de l'inici de la prova
pilot?
6. En les condicions de la llicència atorgada s'especifica que “l'adjudicatari
disposarà d'un servei de reubicació de bicicletes per al seu trasllat a les
àrees d'estacionament preferent”. Quantes persones efectuen aquest
servei de reubicació? En quins horaris? Amb quina periodicitat s'efectua
aquesta reubicació de bicicletes, per donar cobertura a tota la ciutat
inclosa la zona nord? Quins mitjans fan servir pel trasllat de bicicletes?
7. En les condicions de la llicència atorgada s'especifica que “l'adjudicatari
disposarà d'un servei de retirada de bicicletes avariades o mal
estacionades en menys de 2 hores a requeriment del ciutadà, Serveis
tècnics municipals o Guàrdia Urbana”. Quantes persones efectuen
aquest servei de retirada de bicicletes? Quantes bicicletes s'han retirat
des de l'inici de la prova pilot? Quin ha estat el temps de resposta en
cadascuna de les retirades efectuades?
8. A pregunta d'aquest grup sobre quina era la taxa per la llicència d'ús
d'aquestes bicicletes, i quina ha estat la liquidació detallada fins al
moment, l'equip de govern va respondre que la taxa liquidada per 2018
era de 2.472,96 euros més una fiança de 1.400 euros. Quin concepte o
conceptes recull aquesta taxa, i com es calcula?”

- 4933
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sr. José Maria García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada segons número de registre general
E/7919/2019, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, a
efectes sigui contestada en el Ple Ordinari de febrer en relació a: “preguntes sobre
l’empresa MOBIKE...“
El faig saber que:
Pregunta número 1.-Recolza el govern municipal la política de tractament de
dades de l’empresa Mobike, recollint dades no relacionades directament amb
la prestació del servei (com el model de hardware, el sistema operatiu, la
xarxa de telefonia o el navegador i els llocs de tercers fets servir abans
d’utilitzar el servei de Mobike) que s’envien a països com la Xina o Singapur i
que es poden posar a disposició de tercers sense que l’usuari manifesti
explícitament el seu consentiment? Quines accions té previst emprendre
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perquè el servei compleixi amb allò que estableix la llicència d’ús i es respecti
la normativa de protecció de dades de caràcter personal?
Resposta: Sobre el compliment de la Llei de Protecció de Dades per part de
MOBIKE es vol aclarir:
●

MOBIKE només recull les dades imprescindibles pel funcionament del servei.

MOBIKE és una empresa de bicicletes compartides, no de dades compartides. Les
úniques dades que MOBIKE recull són els elements bàsics necessaris per operar
les bicicletes compartides.
Tal com passa amb altres plataformes de mobilitat compartida, MOBIKE necessita
saber on es troben els usuaris, per tal de poder-los dirigir a la bicicleta més propera.
Es centren en les bicicletes, la seva ubicació i els seus viatges. Cada bicicleta té el
seu propi GPS i es rastregen per oferir el millor servei als usuaris del servei de
bicicletes compartides.
Regulats per l’estàndard Europeu GDPR (General Data Protection Regulation),
l’activitat de MOBIKE, segons les dades que ens consten, és el mateix que altres
empreses que basen la seva activitat en la ubicació dels usuaris com Uber, Cabify,
Car2Go, i altres.
Segons la informació que en disposem MOBIKE no comparteix dades amb tercers.
En la llicencia consta expressament el necessari compromís de Mobike en la
protecció de dades personals dels usuaris.
A continuació es relacionen els principis de MOBIKE que ens han proporcionat
sobre l’actitud empresarial davant de la protecció de dades personals:
●

Des de 2017, estem alineats amb la normativa europea GDPR. Aquests són
els nostres principis:
a. MOBIKE és una empresa de bicicletes compartides, creada per a millorar
les ciutats al reduir congestió i contaminació. Per aquest fi, MOBIKE
fabrica i implementa bicicletes emprant un sistema habilitat per tecnologia.
b. Com a empresa que implementa bicicletes habilitades amb GPS, recollim
dades de les nostres bicicletes i els nostres usuaris.
c. Fem un seguiment dels viatges i l’estat de les nostres bicicletes, el que
ens ajuda a gestionar la nostra xarxa de bicicletes de manera més eficient
i eficaç.
d. Recopilem la informació necessària dels nostres usuaris per a administrar
els seus comptes, com les dades de contacte per a proporcionar i facilitar
els nostres serveis o ubicació, per tal que puguin localitzar i trobar la
bicicleta més propera.
e. Separem, agreguem i anonimitzem les dades de la bicicleta de les dades
de l’usuari, ja que la informació proporcionada per les nostres bicicletes és
important per ajudar-nos a millorar el nostre servei.
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f)Prenem mesures per a mitigar els riscos a tota la nostra empresa, y com a
part d’això, comptem amb protocols d’administració de dades sòlids per a
protegir les dades dels usuaris.
f. MOBIKE no ven dades a tercers
g. MOBIKE a Europa no participa en la publicitat basada en la ubicació dels
usuaris.
h. No compartim les dades personals dels usuaris amb cap tercer sense el
consentiment dels nostres usuaris, excepte que la llei així ho obligui.
i. A més a més, els usuaris mantenen el control total de la seva capacitat per
administrar qualsevol missatge promocional que desitgin rebre.
Pregunta número 2.- En les condicions de la llicència atorgada s’especifica
que s’instal·larà un plafó informatiu en les àrees d’estacionament preferent.
Per quina raó no se n’hi han instal·lat panells informatius a les àrees
d’estacionament preferent, tal com indica la llicència? Està previst que es
faci? Si és que sí, quan i en quins terminis?
Resposta: La raó per la qual no s’han instal·lat panells informatius a les àrees
d’estacionament preferent és per què, dins el marc d’una prova pilot, l’Ajuntament
de L’Hospitalet i l’empresa MOBIKE han cregut més adient que aquests se
senyalitzin amb pintura a terra, per així minimitzar l’impacte al sòl públic, i mantenir
un nivell de flexibilitat òptim per a canvis o ajustaments futurs. El pròxim increment
d’espais d’estacionament per bicicletes compartides va ser definitori per modificar la
concepció primera i situar-los en calçada on, òbviament, estaran senyalitzats.
Pregunta número 3.- En les condicions de la llicència atorgada s’especifica
que “informarà mensualment a l’Ajuntament de l’inventari de bicicletes
desaparegudes”, així com que “informarà mensualment a l’Ajuntament de
l’inventari de bicicletes que hagin patit algun tipus de vandalisme”. Quin ha
estat l’inventari de bicicletes desaparegudes, per mes, des de l’inici de la
prova pilot? Quin ha estat l’inventari de bicicletes que han patit algun tipus de
vandalisme, per mes, i quin tipus de vandalisme en cada cas, des de l’inici de
la prova pilot?
Resposta: L’Ajuntament de L’Hospitalet disposa d’un portal on es poden visualitzar
la distribució de les bicicletes, i l’inventari d’aquestes a temps real. A data de 28 de
Gener del 2019, a L’Hospitalet, 30 de les bicicletes han deixat de reportar la seva
localització i que per tant se’n desconeix la localització actual. Aquestes han estat
denunciades a les autoritats pertinents.
Pregunta número 4.- En les condicions de la llicència atorgada s’especifica
que “Mobike disposarà d’equips de dedicació exclusiva durant les 24 hores.
Per a la gestió de bicicletes”. El servei d’atenció al client que s’indica a l’app
estableix que l’atenció és de dilluns a divendres de 9am a 6pm. Quins són els
efectius de dedicació exclusiva durant les 24 hores que disposa Mobike?
Quantes persones, i en quins torns, en formen part?
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Resposta: MOBIKE posa a disposició directa de l’Ajuntament de L’Hospitalet un
supervisor del servei encarregat de donar resposta a qualsevol incidència
traslladada per part de l’Ajuntament dins un termini de 2 hores des de la notificació.
Pregunta número 5.- En les condicions de la llicència atorgada s’especifica
que “l’adjudicatari disposarà d’un servei de recollida de bicicletes avariades”.
Quantes persones efectuen aquest servei de recollida de bicicletes
avariades? Quins torns té aquest servei, o quines hores cobreix? Quin és
l’índex de resposta? Quantes recollides s’han efectuat des de l’inici de prova
pilot?
Resposta: MOBIKE disposa d’un servei de recollida de bicicletes avariades
dimensionat per a cobrir les necessitats del servei en tot moment. El
dimensionament dels recursos, com ara torns del servei, volum de personal, i
horaris s’ajusten segons l’anàlisi que es fa de les necessitats del servei per part de
l’empresa Mobike així com l’escala i l’àrea operativa. L’Ajuntament es responsable
de que es compleixin les condicions de la llicencia i en cap cas pot supervisar o
dissenyar l’estructura organitzativa de la empresa.
Pregunta número 6.- En les condicions de la llicència atorgada s’especifica
que “l’adjudicatari disposarà d’un servei de reubicació de bicicletes per al seu
trasllat a les àrees d’estacionament preferent”. Quantes persones efectuen
aquest servei de reubicació? En quins horaris? Amb quina periodicitat
s’efectua aquesta reubicació de bicicletes, per donar cobertura a tota la ciutat
inclosa la zona nord? Quins mitjans fan servir per al trasllat de bicicletes?
Resposta: MOBIKE disposa d’un servei de relocalització de bicicletes dimensionat
per a cobrir les necessitats del servei en tot moment. El dimensionament dels
recursos, com ara torns del servei, volum de personal, i horaris s’ajusten segons
l’anàlisi que es fa de les necessitats del servei per part de l’empresa Mobike així
com l’escala i l’àrea operativa. L’Ajuntament es responsable de que es compleixin
les condicions de la llicencia i en cap cas pot supervisar o dissenyar l’estructura
organitzativa de la empresa.
Pregunta número 7.- En les condicions de la llicència atorgada s’especifica
que “l’adjudicatari disposarà d’un servei de retirada de bicicletes avariades o
mal estacionades en menys de 2 hores a requeriment del ciutadà, serveis
tècnics municipals o guàrdia urbana”. Quantes persones efectuen aquest
servei de retirada de bicicletes? Quantes bicicletes s’han retirat des de l’inici
de la prova pilot? Quin ha estat el temps de resposta en cadascuna de les
retirades efectuades?
Resposta: MOBIKE posa a disposició de l’Ajuntament un supervisor del servei
encarregat de donar resposta a qualsevol incidència rebuda per part de
l’Ajuntament durant les 2 hores. En funció de l’horari i particularitat de la incidència,
el supervisor assignarà el personal necessari per a la resolució d’aquesta com més
aviat millor. L’Ajuntament es responsable de que es compleixin les condicions de la
llicencia i en cap cas pot supervisar o dissenyar l’estructura organitzativa de la
empresa.
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Pregunta número 8.- A pregunta d’aquest grup sobre quina era la taxa per la
llicència d’ús d’aquestes bicicletes, i quina ha estat la liquidació detallada fins
al moment, l’equip de govern va respondre que la taxa liquidada per 2018 era
de 2.472,96 euros més una fiança de 1.400 euros. Quin concepte o conceptes
recull aquesta taxa, i com es calcula?
Resposta: En les ordenances fiscals 2019 ordenança 2.11 article 9 s’estipula el
preu unitari per bicicleta compartida.
Atentament,”

2.- RGE núm. 7977, de 18 de gener de 2019
“Coque Garcia, Portaveu adjunt 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.
El passat 18 de desembre va tenir lloc al Centre Cultural Collblanc-La Torrassa una
xerrada sobre “Els refugis antiaeris de l’Hospitalet”, a càrrec d’I. T., per exposar la
seva investigació sobre aquests elements patrimonials de la nostra ciutat en el seu
treball de fi de grau.
Durant l’acte es va explicar l’existència d’un refugi situat a la plaça Espanyola, i la
possibilitat d’estudiar-lo i poder recuperar aquest espai de memòria del barri i de la
ciutat. Una possibilitat que va comptar amb el suport dels veïns assistents a la
xerrada.
Per aquest motiu, el grup municipal d’Esquerra Republicana li pregunta al govern
municipal:
1. Quina previsió hi ha per iniciar l’estudi sobre l’emplaçament, situació i
possibilitat de recuperació dels refugis antiaeris de la ciutat?
2. Tenint en compte que actualment està en marxa el procés de
remodelació de l’entorn de la plaça Espanyola, té intenció el govern
municipal d’incloure l’existència d’aquest refugi, la seva posada en valor i
la recuperació d’aquest espai de memòria del barri, d’alguna manera, en
la remodelació de la plaça?”

- 4934
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 7977 i data 18 de gener de 2019, segons el que disposa
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l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de febrer de 2019, en relació la possible
intenció de contemplar la existència del “refugi” trobat a la Pl. Espanyola en el
projecte de remodelació de l’entorn de la plaça, l’informo que el projecte existent
contempla la remodelació superficial de la plaça. Per tant, no afectarà ni inclourà
cap acció envers el “refugi”.
Atentament,”
3.- RGE núm. 15951, d’11 de febrer de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes del carrer Major (tram entre plaça de l’Ajuntament i Remunta)
ens han fet arribar la seva queixa sobre el nou enllumenat. Es queixen de què és
del tot insuficient, especialment en la banda dels números senars. A més, a partir
de l’hora de tancament dels comerços, la situació encara empitjora més.
Aquests veïns també estan preocupats pels efectes que això pot tenir en la
percepció de seguretat durant la nit.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quin estudi tècnic s’ha realitzat abans de la modificació de l’enllumenat
perquè la luminància en algunes parts del carrer s’hagi reduït tant?
3. Quines mesures té previst prendre el govern municipal per a resoldre
aquesta situació i garantir un nivell lumínic suficient i evitar zones de
penombra?”

- 4952
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 15951 i data 11 de febrer de 2019, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de febrer de 2019, en relació a les
queixes sobre el nou enllumenat que alguns veïns i veïnes del carrer Major els han
fet arribar, l’informo:
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Es va fer un estudi lumínic previ a la implantació del nou enllumenat. S’està fent un
estudi posterior, un cop canviades les làmpades i equips, i en aquelles zones on es
detectin incidències, es prendran les mesures oportunes par resoldre-les.
Atentament,”

4.- RGE núm. 17165, de 13 de febrer de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes de l’entorn del poliesportiu municipal de Santa Eulàlia, en els
carrers Jacint Verdaguer i Unió, ens han traslladat les seves queixes sobre els
sorolls provocats per l’ús d’aquest equipament.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern municipal aquestes queixes de veïns i veïnes pels sorolls
provocats pel poliesportiu municipal de Santa Eulàlia?
2. Quines mesures ha pres o té previst prendre l’equip de govern per tal de
minimitzar els sorolls del poliesportiu que pateixen els veïns i veïnes? I per
minimitzar els sorolls provocats per les màquines instal·lades en el
poliesportiu?
3. L’Ajuntament ha fet proves de sonometria en diferents hores del dia i de la
nit? En cas afirmatiu, sol·licitem veure els informes de sonometria.”

- 4960
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que vau presentar al Registre General d'Entrada d'aquest
Ajuntament, amb número E/17165/2019, de data 13 de febrer de 2019, i segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple, respecte a les queixes
traslladades pels veïns de l'entorn del poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia sobre
els sorolls provocats per aquest, us informo del següent:
-

S'adjunta informe tècnic del Cap de Servei d'Esports i Joventut donant
resposta a cada una de les consultes formulades a la instància.

Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,
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INFORME TÈCNIC RELATIU A LES PREGUNTES REALITZADES PEL GRUP
MUNICIPAL D'ERC REFERENT A LES QUEIXES PER SOROLL PROVOCADES
PEL POLIESPORTIU MUNICIPAL SANTA EULÀLIA

El passat 12 de febrer de 2019, el Sr. Antoni Garcia i Acero, portaveu del grup
municipal del Grup Municipal d'ERC de l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, va
realitzar unes preguntes sobre les queixes, d'alguns veïns i veïnes, sobre els sorolls
provocats per l’ús del Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia.
En concret el grup Municipal d'ERC pregunta al Govern Municipal sobre les
següents qüestions:
1. Coneix el Govern Municipal aquestes queixes de veïns i veïnes pels
sorolls provocats pel poliesportiu municipal de Santa Eulàlia?
2. Quines mesures ha pres o té previst prendre l'equip de govern per tal
de minimitzar els sorolls del poliesportiu que pateixen es veïns i
veïnes? I per minimitzar els sorolls provocats per les màquines
instal·lades en el poliesportiu?
3. L'Ajuntament ha fet proves de sonometria en diferents hores del dia i de
la nit? En cas afirmatiu, sol·licitem veure els informes de la sonometria.
Referent a aquestes preguntes realitzades pel grup municipal d'ERC,
S'INFORMA:
•

•

•

•

•

Que, tant el gestor del Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia
(I'Agrupació Esportiva Santa Eulàlia), com el Servei d'Esports tenen
constància de les queixes per soroll des del Poliesportiu Municipal
Santa Eulàlia pels escrits i trucades d'un veí de l'equipament. El gestor
ens informa que en els darrers anys no té més queixes del veïnat i des
del Servei d'Esports tampoc es té constància que darrerament hi hagi
hagut més queixes escrites sobre aquest aspecte.
Que el veí en qüestió va presentar una instància el 22 de novembre de
2017 on manifestava les molèsties ocasionades per un soroll de baixa
freqüència, tant de dia com de nit, per les màquines instal·lades a les
teulades del Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia. Annex 1
Que el 14 de desembre de 2017 se li envia des del Servei d'Esports
una carta per informar-li que s'ha traslladat la seva problemàtica al
gestor del Poliesportiu perquè prengui les mesures oportunes per tal de
solucionar el problema dels sorolls. Tanmateix se li demana que en cas
que no es resolgui la problemàtica se'ns informi per buscar altres
solucions. Annex 2
Que el 23 d'octubre de 2018, el veí realitza una nova instància per
informar que els sorolls persisteixen, sol·licita la resolució de l’expedient
i que es portin a terme les mesures proposades pel tècnic municipal.
Annex 12
Que el 29 de gener de 2019, el veí presenta una queixa a l'Oficina
d'Atenció al Ciutadà (OAC) manifestant que no s'han solucionat els
sorolls, que no s'han complert les respostes realitzades per
l'Ajuntament i que els sorolls encara son d'un nivell més elevat. El
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Servei d'Esports rep la queixa el 4 de febrer de 2019. Annex 13
• Que el 31 de gener de 2019 realitza una queixa a l'Oficina de Gestió
d’incidències (OGI) de l’Ajuntament pel mateix motiu. En aquesta
queixa també manifesta que té molèsties per la música de les activitats
que es realitza en el Poliesportiu. En la trucada realitzada a l'OGI, el veí
manifesta totes les queixes realitzades i que espera la trucada del
Regidor perquè li doni resposta i/o solució. El Servei d'Esports rep la
queixa el 4 de febrer de 2019. Annex 14
• Que, des del Servei d'Esports, el 13 de febrer es fa la darrera petició als
serveis tècnics per realitzar la prova sonomètrica en horari nocturn, i
així poder de determinar el nivell de soroll que es genera i la seva
procedència.”

PARTIT POPULAR
Per part de la regidora del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb allò
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 1 prec i 1 pregunta per escrit que han tingut entrada en el Registre General el
dia 5 i 13 de febrer de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquesta pregunta i prec als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 13712, de 5 de febrer de 2019.
“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 26 de Febrero de 2019.
En relación a los ingresos efectuados por el Grupo Municipal del PP que a
continuación relaciono:





20/03/18 por importe de 28.592,16€
21/09/18 por importe de 37.836,40€
25/10/18 por importe de 14.000,00€
29/11/18 por importe de 4.182,38€

Esta Portavoz y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


A que partida presupuestaria se ha ingresado y a que se va a destinar
dichos ingresos.”

- 4950
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
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Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 13712 i data 5 de febrer de 2019 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 26 de febrer de 2019, en
relació a:
“En relación a los ingresos efectuados por el Grupo Municipal del PP que a
continuación relaciono:





20/03/18 por importe de 28.592,16€
21/09/18 por importe de 37.836,40€
25/10/18 por importe de 14.000,00€
29/11/18 por importe de 4.182,38€

Esta portavoz y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
A que partida presupuestaria se ha ingresado y a que se va a destinar dichos
ingresos.”
En relació a la seva consulta, li faig a mans escrit de la Viceinterventora de
l’Ajuntament, on li detalla com s’han comptabilitzat els ingressos efectuats pel Grup
municipal del Partit Popular.
Cordialment,
En relació a la sol·licitud d'informació presentada pel Grup Municipal del Partit
Popular en relació als ingressos efectuats per l'esmentat grup, li fem avinent
que els mateixos s'han comptabilitzat com s'indica tot seguit:

• 20/03/2018 per import de 28.592, 16 euros, corresponents a les
aportacions de l'exercici 2016: Concepte del Pressupost d'ingressos
de l'exercici 2018 389 00 "Reintegrament d'operacions corrents".
• 21/09/2018 per import de 37.836,40 euros, corresponents a les aportacions
de l'exercici 2017: Concepte del Pressupost d'ingressos de l'exercici
2018 389 00 "Reintegrament d'operacions corrents".
• 25/10/2018 per import de 14.000,00 euros, corresponents a les aportacions
de l'exercici 2018: Reintegrament a la partida del Pressupost de
despeses de l'exercici 2018 01 9120 489 01 00 "Aportacions a
Grups Polítics".
• 29/11/2018 per import de 4.182,38 euros, corresponents a les aportacions
de l'exercici 2018: Reintegrament a la partida del Pressupost de
despeses de l'exercici 2018 01 9120 489 01 00 "APORTACIONS A
GRUPS POLITICS.”
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2.- RGE núm. 16721, de 13 de febrer de 2019.
“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 26 de Febrero de 2019.
En la calle Santa Eulalia, 2 en frente de la Casa Gallega hay un farola sin la parte
de arriba como se puede ver en la imagen.

Por ello esta regidora
RUEGA:


Sea reparada a la mayor brevedad posible.”

- 4955
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 16721 y fecha 13 de febrero de 2019, según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea
contestado en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 26 de febrero de
2019, sobre farola situada en C. Santa Eulàlia, 2, le informo tomamos nota de su
ruego e introducimos la incidencia en nuestro sistema de gestión, para que el
servicio de alumbrado realice las acciones oportunas.
Atentamente,”
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CUP-PA
Per part del regidor del grup polític municipal de la CUP-Poble Actiu, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 1 pregunta i 1 prec per escrit que han tingut entrada en el Registre General el
dia 18 de febrer de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquesta pregunta i aquest prec als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:

1.- RGE núm. 18674, de 18 de febrer de 2019.
“Khristian Giménez Márquez, amb DNI: 38127943-F, com a regidor/portaveu del
grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, amb domicili a Carrer
Josep Prats, 2 l’Hospitalet de Llobregat i amb NIF G-66565102, presento al Registre
General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple
ordinari:
Exposem:
Donat que des d’abans del mes de novembre de 2018, es visible una pancarta
publicitària al Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia i pista de Gasòmetre.
Donat que a 7 de novembre de 2018, el responsable del Servei d’Esports va signar
una compareixença amb el regidor portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu a
la qual s’informava literalment que: “a data d’avui no s’ha fet cap tipus d’autorització
de publicitat amb cap marca”.
Donat que així es constata l’incompliment del punt 11è de la clàusula 46 del Plec de
condicions econòmiques administratives de la concessió interessada del
Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia.
Donat que aquest esmentat contracte de concessió interessada amb l’entitat
gestora, AESE, es troba en una pròrroga transitòria.
Volem conèixer:
Quina mesura concreta té prevista el govern municipal per tal d’esmenar aquesta
irregularitat constatada des de fa mesos i consistent en l’ús d’un equipament públic i
municipal amb finalitat publicitària i comercial, sense la pertinent autorització
municipal.”

- 4958
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor
d’Esports i Joventut, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor/a,
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Respecte a la pregunta que vau presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número E/18674/2019 i E/18676/2019 de data 18 de febrer de
2019, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de
que sigui resposta durant al Ple Ordinari que se celebrarà el proper 26 de febrer de
2019, us informo del següent:
Aquest tema es tractarà amb l’entitat gestora a la propera Comissió de Seguiment
de la gestió del Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia i de la Pista de Gasòmetre
prevista pel proper dimecres 27 de març de 2019.
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,”
2.- RGE núm. 18676, de 18 de febrer de 2019.
“Khristian Giménez Márquez, amb DNI: 38127943-F, com a regidor/portaveu del
grup municipal CUP-Poble Actiu l’Hospitalet de Llobregat, amb domicili a Carrer
Josep Prats, 2 l’Hospitalet de Llobregat i amb NIF G-66565102, presento al Registre
General la següent pregunta, a fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple
ordinari:
Exposem:
Donat que des d’abans del mes de novembre de 2018, es visible una pancarta
publicitària al Poliesportiu Municipal Santa Eulàlia i pista de Gasòmetre.
Donat que a 7 de novembre de 2018, el responsable del Servei d’Esports va signar
una compareixença amb el regidor portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu a
la qual s’informava literalment que: “a data d’avui no s’ha fet cap tipus d’autorització
de publicitat amb cap marca”.
Donat que així es constata l’incompliment del punt 11è de la clàusula 46 del Plec de
condicions econòmiques administratives de la concessió interessada del
Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia.
Donat que aquest esmentat contracte de concessió interessada amb l’entitat
gestora, AESE, es troba en una pròrroga transitòria.
Requerim:
La immediata retirada de la pancarta publicitària ubicada a l’equipament municipal
del Poliesportiu de Santa Eulàlia i Pistes de Gasòmetre, per no disposar de la
corresponent autorització municipal.”

- 4959
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de CUP-Poble Actiu,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, regidor d’Esports i Joventut, Sr.
Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
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“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que vau presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número E/18674/2019 i E/18676/2019 de data 18 de febrer de
2019, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de
que sigui resposta durant al Ple Ordinari que se celebrarà el proper 26 de febrer de
2019, us informo del següent:
Aquest tema es tractarà amb l’entitat gestora a la propera Comissió de Seguiment
de la gestió del Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia i de la Pista de Gasòmetre
prevista pel proper dimecres 27 de març de 2019.
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,”

c)

Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de
la sessió.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta obre el torn d’intervencions per a la formulació
de precs i preguntes de forma oral.
SRA. ALCALDESSA
Passem al punt 28, precs i preguntes. Comencem pel Sr. Garcia Acero.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Perfecte. Durant aquest passat diumenge, ahir mateix i avui dimarts s’han produït
diferents talls de subministrament elèctric en els barris del Centre i Sant Josep, que
han afectat a veïns i veïnes i a comerços i els hi voldríem preguntar quines gestions
ha fet el propi consistori?, quin és l’estat real de les infraestructures de distribució
d’energia elèctrica a la nostra ciutat?, perquè estan succeint molt aquests tipus de
talls?, quines mesures té previstes l’equip de govern de L’Hospitalet perquè no torni
a passar? i si el propi ajuntament assessorarà, acompanyarà i posarà els recursos
tècnics per a que els comerciants i els veïns puguin demanar compensacions per
les pèrdues i també per les molèsties dels talls.
També una altra pregunta, en els darrers anys la nostra ciutat està sent escenari de
diferents rodatges publicitaris, cosa que és una qüestió molt positiva. Un d’aquests
espais és el camp municipal de L’Hospitalet. El lloguer d’aquest espai des de l’any
2012 el realitza l’ajuntament a través de la pròpia Farga i aquests diners del lloguer
van a les arques municipals. Ens consta també al nostre grup municipal que s’han
fet anuncis durant el període 2000-2012, que ens manifesten que l’Ajuntament de
L’Hospitalet no ha gestionat aquest període del 2010-2012, l’entitat i el club ens
manifesten que desconeixen si s’han fet o no anuncis a nivell verbal, contractats
verbalment, no per escrit. I també hi havia un conveni entre l’ajuntament i el centre
d’esports L’Hospitalet que materialitzava la relació, però en aquest conveni no hi ha
cap acta, que ho hem vist, cap acta de la comissió de seguiment i tampoc hi ha cap
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tipus d’informació en base a aquests rodatges que es van fer, i on van a parar
aquests diners. Per tant, el que demanem és saber quants rodatges s’han fet del
període 2000-2012 al camp municipal d’esports, quines tarifes es van aplicar i si
aquests diners van anar a parar a l’ajuntament o a l’entitat esportiva.
I finalment també una tercera pregunta. Els veïns i les veïnes del carrer Xipreret han
demanat per instància el mes d’abril i maig una reunió amb l’Alcaldessa. A data
d’avui no tenen resposta i ens agradaria saber perquè no s’han contestat les
peticions que han escrit per instància, de tenir una reunió amb l’Alcaldessa de la
ciutat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Ayer con motivo de la inauguración del Mobile World Congress en L’Hospitalet, se
produjeron una serie de movilizaciones por parte de efectivos de la Guardia Urbana,
habiendo diferentes reivindicaciones laborales.
Desde este grupo municipal queremos saber ¿si el equipo de gobierno, o el
responsable de Seguridad piensa reunirse con ellos, o va a ser directamente la
Alcaldesa?, ¿si hay fecha, no hay fecha?, ¿si se han reunido o no se han reunido?
En cualquier caso, saber cuáles son las conclusiones. Gracias.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Diversos veïns i veïnes de l’entorn de Godó Trias, plaça Europa, manifesten de
manera reiterada una població cada vegada més creixent de rates enormes, que
corren per allà. Jo he vist algunes i són realment fastigoses, hi ha moltes escoles
per allà, hi ha moltes obres per allà, s’està removent. Bé, és un prec, que s’actuï
d’una manera més contundent en el tema de desratització d’aquell àmbit.
Un altre prec és que s’actuï de manera el més urgent possible en el parc infantil
d’aquella zona, de Can Trias-Natzaret, que està realment malmesa, i una darrera
pregunta vinculada també a un debat que hem tingut al començament sobre el tema
pressupostos: la nova aprovació de pressupostos, l’avançament electoral afectarà
d’alguna manera el projecte de soterrament de les vies? Gràcies.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Una pregunta sobre els parcs infantils a la Torrassa. S’han aprovat diverses
mocions reivindicant elements inclusius per a la infància amb diversitat funcional en
zones infantils, i concretament s’estan fent remodelacions en alguns parcs infantils
de Collblanc-Torrassa i era per saber si està prevista la incorporació d’aquests
elements.
També tenim informacions confuses sobre escoles bressol i fem unes preguntes.
Volem saber si l’ajuntament ha cedit terrenys a la Generalitat per a la construcció de
noves escoles bressol, i en cas afirmatiu si s’han cedit aquests terrenys, quants i on
estan ubicats i també volem saber si hi ha alguna planificació establerta per a la
construcció de noves escoles bressol a la ciutat.
I una pregunta que ja vam fer l’any passat també, és si aquest any es farà
campanya des de l’ajuntament per a la preinscripció a l’escola pública.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Con fecha 10 de enero de 2019 el equipo de gobierno solicita a la Diputación de
Barcelona un cambio de destino de financiación por cambio de prioridades de
aproximadamente 3 millones de euros, acordados para el proyecto ejecutivo del
Polideportivo del Gasómetro. Proponen destinar dicho importe, más los excedentes
del campo de fútbol de Collblanc-La Torrassa, a la compra de varias naves del
Sareb en Rosalía de Castro, carretera del Mig y calle Cobalto. ¿A qué se debe
dicho cambio? ¿Es realmente prioritaria la compra de naves del Sareb, a construir
el polideportivo del Gasómetro que los vecinos y vecinas de Santa Eulàlia llevan 20
años esperando?
Nos informan también vecinos de la zona que al cambiar la dirección del tráfico de
la calle Castelao, se ha incrementado el tráfico de coches en la calle Blas
Fernández Lirola. Algunos de ellos circulan a gran velocidad al tratarse de una calle
recta sin cruces. Ya ha habido accidentes de algún coche que ha subido a la acera
a gran velocidad. Pedimos se tomen medidas como la incorporación de badenes
normalizados en los pasos de peatones o algún otro elemento.

SR. MONROS IBÁÑEZ (CiU)
Al carrer Bellavista es van fer obres i segons em comenten els veïns, he anat a
veure-ho també, però m’ho han comentat, que el carrer actual està pitjor que abans
i per això fem uns precs i preguntes.
Es pensen habilitar passos de vianants al carrer? Ho diem perquè fa poc un senyor
amb la seva dona amb cadira de rodes va anar buscant un forat entre els cotxes i
motos aparcades, per tal de creuar cap al Mercadona i van haver d’arribar al final
del carrer, a la rotonda per poder travessar, és a dir, de punta a punta no hi ha
passos de vianants, carrer Bellavista.
Es pensa habilitar una vorera especial per a invidents al carrer? A hores d’ara un
invident ha de trobar on és l’encreuament del carrer per travessar, perquè sinó ha
d’anar cap a Cornellà, perquè es va treure la vorera especial per a invidents i no
van tornar a posar-la. Es pensen anivellar les voreres? Perquè ara per ara la vorera
es fa més gran o més petita en funció de cap a on vagis.
Després una altra cosa, al carrer Rosselló va sortir una notícia d’un pis rusc i ens
agradaria saber quin és l’estat de la situació, de si té llicència, no té llicència, es
paralitzarà el tema, la investigació sobre el tema.
I respecte del que s’ha dit del tall de llum que el Toni Garcia, el company d’Esquerra
ha dit, creiem que seria important que des de l’ajuntament s’ajudés... aquest tall de
llum, més enllà dels veïns i veïnes, ha afectat a comerços i per tant el que és
importantíssim és que aquests comerços puguin, a través de les seves
assegurances, recuperar part de les pèrdues econòmiques que puguin haver tingut.
I això passa moltes vegades perquè hi hagi un informe favorable perquè aquestes
persones puguin cobrar, aquests comerços puguin cobrar de les seves
assegurances, que hi hagi un informe favorable que quedi clar i palès que el tall de
llum és culpa d’algú, en aquest cas d’Endesa, perquè sinó les companyies
subministradores moltes vegades es treuen el mort de sobre i difícilment el
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comerciant pot fer front a la recuperació de part de les pèrdues econòmiques
perquè aquell informe és desfavorable.
Per tant, pregaria que l’ajuntament a través de l’OMIC faci les gestions necessàries
perquè quedi clar que aquest tall de llum és producte i culpa de la companyia
subministradora, per tal de que aquests comerciants puguin presentar la
documentació pertinent dels danys que hagin tingut davant de les seves
companyies asseguradores.

SR. GARCIA VALLE (CIUTADANS)
Mire, Sra. Marín. Haré una pregunta por qué hoy he visto un tuit de la SPL, la
Guardia Urbana de L’Hospitalet, y me ha hecho recordar pues… un tuit denuncia
donde dicen que llevan meses sin retirar vehículos de la calle que están
abandonados y que hoy tenía usted o el equipo, supongo que usted no ha ido con
las grúas allí, cinco grúas del ayuntamiento trabajando a destajo en el Mobile,
también pues si hay lío pues la grúa…
El otro día yo me encuentro vecinos por la calle que me preguntan que por qué hay
un montón de vehículos, con la escasez de aparcamientos que hay en esta ciudad,
que es terrible, abandonados y no se retiran. Voy a dar una vuelta y me di una
vuelta por la ciudad. Oiga, yo me sorprendí porque pensé que la gente, bueno
hombre, un vehículo pues a veces hasta que se detecta, pero muchos de ellos con
un montón de multas puestas, incluso la propia Guardia Urbana, incluso yo le
mandé a usted una foto me parece, de denuncia diciendo, oiga, a ver si lo retiran y
se lo he dicho alguna vez.
Yo comprendo que en un momento dado pues puede haber un coche o lo que sea,
pero cuando tienen mil multas en la zona azul además y en otras zonas, entonces
mire, empecé a dar vueltas por allí, por la ciudad, y me encontré una cantidad de
coches terrible, muchos más de los que yo pensaba, es decir, hay un montón de
aparcamientos ocupados por vehículos abandonados, que les faltan las ruedas, que
les faltan… que se ven en estado de abandono, medio desvalijados.
Oiga, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no retiramos esos vehículos de la ciudad
para facilitar parte de la degradación que sufre una ciudad cuando se ven todas
estas cosas? La sensación de degradación que hay aparte de ese espectáculo,
aparte de lo que molesta a los vecinos por que no encuentran un aparcamiento, se
vuelven locos para encontrar una plaza. ¿Cuál es el problema porque no se retiran
esos vehículos? Y hasta la propia Urbana dice que lo ha denunciado y ustedes
hacen caso omiso. ¿Van a poner remedio a eso? Y sobre todo ¿cuál es el
problema?

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Jo vull preguntar si tenim notícies o novetats de la finalització de les obres de
l’estació de metro de Provençana, i si el planning previst de posada en servei del
mes que ve, segueix vigent o si tenim cap novetat.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
La verdad es que tengo que lamentar hacer estas preguntas porque lo único que
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denotan es su falta de transparencia, su mala gestión y también su dejadez.
En este caso, hay varias preguntas a varios tenientes de alcalde. El primero sería el
teniente de alcalde de deportes. En el pasado Pleno, si lo recuerdan, les expusimos
aquí el estado en el que se encontraba el polideportivo de Santa Eulàlia y les
hicimos varias preguntas que obligatoriamente tienen que estar contestadas. Pues
bien, no nos han contestado ustedes a ninguna. Entonces nosotros les
preguntábamos, ¿conocían ustedes esa situación del polideportivo de Santa
Eulàlia? Si la conocían, ¿cuándo tienen pensado actuar? Queremos saberlo
porque, como bien les expusimos aquí, ese polideportivo necesita una inversión
que ustedes de momento no han hecho.
También al teniente de alcalde de deportes sobre las pistas de petanca de Sant
Josep. Nos han escrito y hemos contactado con vecinos que lamentan y se quejan
de que no pueden jugar en las pistas de su barrio. Entonces, les hemos presentado
las instancias pertinentes, hemos hecho las peticiones y ustedes nos contestan que
las pistas de petanca, que son de uso público, que pueden participar y que pueden
participar a partir del 5 de marzo. Oiga, estamos hablando de unas pistas de
petanca que los vecinos han tenido que movilizar y recoger decenas de firmas para
que ustedes les dejen utilizar un espacio público. Un espacio público que está
cerrado solo en este barrio y que ustedes les quieren enviar a otros barrios, como
por ejemplo a Can Serra o a Florida.
Entonces, ¿tienen ya solucionado este problema con los vecinos? ¿Sí o no? Si no
lo tienen solucionado por favor soluciónenlo y contacten también con los vecinos,
que también les han pedido una reunión con la señora Alcaldesa, pero parece ser
que no ha tenido mucho tiempo para reunirse con los vecinos.
Al señor teniente de alcalde de espacio público también le quería hacer algunas
preguntas sobre… otras repreguntas también que les hacemos sobre la calle
Llobregat, señor teniente de alcalde, que usted dice que la van a hacer, la van a
reformar, la calle Llobregat que necesita reformarse, usted dice que la van a hacer
en mayo de 2019. Entonces nosotros les queremos preguntar, ¿qué motivos ha
tenido este gobierno para no haberla hecho cuando había que hacerla, que es
durante toda la legislatura? Estamos hablando antes de promesas incumplidas y
tanto que hay promesas incumplidas.
Tenemos esta por ejemplo y sobre el parquin de Can Serra también que les
preguntamos, su degestión es total, porque en la misma instancia que nosotros les
presentamos a ustedes, les decimos oiga, pongan solución a la falta de
mantenimiento que tiene el parquin de Can Serra y ustedes en la misma instancia
nos dicen, no, no, el mantenimiento corresponde a los titulares pero a la vez nos
dicen, no, no, el mantenimiento lo haremos en 2019. ¿En qué quedamos? Estos
dos ejemplos son una demostración de que ustedes no han cumplido. Ya está.
Porque todas estas desinversiones si se hubieran gestionado correctamente,
ustedes las habrían hecho antes de acabar el mandato y no lo van a hacer porque
han incumplido de los 130 millones que se les llenó la boca de anunciar, no han
llegado casi ni a los 40. Han dejado el 70 % en el camino y entonces no han
cumplido. Eso es lo que hay.
Y la última pregunta que les quería hacer, que también va en relación a los
incumplimientos y es la demostración total de la dejadez. Les preguntamos sobre el
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patio del Apel·les Mestres. La situación que hay, los vecinos y los padres pedían a
este gobierno que tomara las medidas oportunas para que limpiaran el patio.
Estamos hablando de limpiar el patio. Instituto Apel·les Mestres, se pusieron en
contacto con nosotros los padres y nos dijeron que habría que limpiar ese espacio y
usted lo sabe. La cuestión es que nosotros les decimos, oiga, el mes pasado les
preguntamos, ¿ustedes qué han hecho para solucionar esa situación en ese patio
que solo había que limpiarlo? Un mes después nos dicen, necesitamos una
prórroga para saber qué hemos hecho. La degestión total. Conclusión: han tenido
que ir los padres y han tenido que limpiar ellos mismos el patio. Una vergüenza.
Actúen ya.

SRA. ALCALDESSA
Se han efectuado todas las preguntas. A ver, yo creo que hay algunas… Sr. García,
estamos acabando ya. Si guarda un poquito de silencio ya acabamos. Yo creo que
ya estaría bien.

El Sr. García Valle intervé sense micròfon.

Yo, si me permiten, algunas que podemos contestar por escrito con más tiempo,
pero hay otras que yo creo que vale la pena contestar de forma inmediata y algunas
muy rápidas.
Sr. Pepe Castro, comentará los temas de Endesa. Si puede ser rápido.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Sobre Endesa. Hemos tenido desde noviembre hacia aquí cuatro cortes de
suministro importantes, uno en Can Serra a principios de noviembre, otro en Pubilla
Casas a mediados de febrero, el de ayer de Sant Josep que afectó a dos líneas de
media tensión y a la vez una afectación que comenzó, la madrugada anterior, aquí
en el barrio del Centre con muy poca afectación, la del Centro realmente afectaba a
pocos abonados.
¿Qué hemos hecho? En todos los casos, lógicamente, estar en contacto
permanente con Endesa y estar encima de la reparación. Al Sr. Toni Garcia le
puedo explicar que a su propio asesor, ayer vecino afectado por uno de los cortes,
le expliqué exactamente a pie de obra las maniobras que se estaban haciendo y el
horario concreto de puesta en funcionamiento de la línea. Por tanto, hemos estado
encima de los cuatro cortes de suministro, intentando primero que se solventaran lo
antes posible y que hubiera el mínimo tiempo de espera por parte de la ciudadanía
para tener restituido el suministro.
Lo siguiente que hemos hecho, en cada uno de estos cortes, ha sido informar a los
ciudadanos. Lo hicimos en Can Serra, lo hemos hecho en la avenida Electricidad y
lo vamos a hacer, hoy han salido también dos notas informativas para Sant Josep y
saldrá para el Centro, informando a vecinos y comerciantes de que tienen derecho
a solicitar la indemnización que les corresponda, porque si el corte de suministro les
ha afectado a aparatos o les ha provocado pérdidas en alguna de sus mercancías o
en el tema de la comida, básicamente de los vecinos en las neveras y
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congeladores, pues tienen derecho a solicitar una compensación. Los hemos
dirigido siempre a la OMIC, la OMIC es quien les ha orientado y quien les ha, de
alguna manera, asesorado para llegar a buen puerto.
Sobre si hemos de hacer o no un certificado, nosotros como ayuntamiento no
podemos certificar un corte de luz por razones obvias, pero sí estamos encima de
Endesa para que estas reclamaciones sean bien atendidas.
Otra cuestión que se ha hecho es ir informando a través de redes sociales, la
alcaldía y el gabinete de alcaldía, básicamente, han ido informando del estado de la
situación de cada una de las averías y, de alguna manera, del procedimiento que se
estaba haciendo y de los horarios que teníamos para puesta en marcha.
Y una cuestión que hemos pedido, obviamente, a Endesa, es que después de estos
cortes necesitamos un cierto análisis de la infraestructura. Se ha pedido una
reunión urgente con la dirección general y en esta reunión vamos a exponer la
situación de la infraestructura y vamos a pedir obviamente todo aquello que se
considere necesario para que no vuelvan a suceder estos cortes.
Respecto a los pisos colmena que planteaba el Sr. Monrós. Las informaciones de la
calle Rosselló 25, tanto Guardia Urbana como los inspectores de actividad y de
obras llevan revisando esa planta baja y ese entresuelo desde que tuvimos
conocimiento la semana pasada. Hoy han vuelto a actuar desde la inspección, hay,
de momento, lo único que hay es una miniobra en marcha, es lo que hemos
detectado, no hemos visto más y obviamente se han hecho las actas pertinentes y
se ha advertido al promotor de la actividad y al propietario del local de que el piso
colmena es una actividad que en esta ciudad no está permitida. Y, por tanto, que no
se les va a autorizar bajo ningún concepto a dar licencia a una infravivienda o a una
indignidad de vivienda como la que plantea ese proyecto.

SR. GARCIA MOMPEL (PSC-CP)
Era per contestar la pregunta que em feia la Sra. Sonia. Clar que parlem
habitualment. Estem en plena negociació del conveni col·lectiu de tot l’ajuntament,
com vostè sap. La Guàrdia Urbana és un dels col·lectius també que evidentment
forma part de la plantilla municipal, reivindiquen una sèrie de qüestions i
habitualment ens reunim i sovint. Jo mateix i el regidor de personal, serveis
centralitzats, el Sr. Manuel Brinquis, ens hem reunit amb tota la plantilla per
explicar-los les condicions de treball i el que estàvem fent des de recursos humans i
des de la pròpia Guàrdia Urbana.
Respecte al que vostè em preguntava, Sr. Miguel, decirle que sí, que tiene usted un
punto de razón. En algunas cuestiones no… ha habido un problema de contrato y
los problemas de contratación pues a veces van más lentos de lo que uno desearía.
En este momento se están retirando vehículos y por tanto procuraremos que la
cosa vaya bastante más rápida.
Respecto a lo que se preguntaban de los pisos rusc, lo ha contestado el Sr. Castro
y hoy mismo hemos procedido también a paralizar las obras junto con la inspección
urbanística.
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SRA. ALCALDESSA
Muy bien. Tomamos nota de los precs y de las preguntas que se han realizado.
Solamente a la Sra. Esteban contestarle por el tema del metro de Provençana,
porque es un tema que es de actualidad, porque la inauguración va a ser este
sábado, por tanto creo que vale la pena que no esperemos a que se conteste por
escrito, y si tiene usted alguna cuestión, ahora cuando se levante la sesión lo
hablamos. El resto de preguntas se contestarán por escrito. Aixequem la sessió.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple, accidental

Núria Marín i Martínez

M. Dolores Quirós Brito
(Decret 295/2019, de 21 de gener)

