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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 2/2016
Data: vint-i-tres de febrer de dos mil setze
Hora: 17.07h fins 23.35h
Lloc: Casa Consistorial
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Sr.
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Sr.
Sr.
Sra.
Sra.
Sra.

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

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

S’ha excusat d’assistir-hi:
Sr.

Miguel Manuel Garcia Valle

Regidor

…/…

2

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 de la Llei 7/1985 de
2 d’abril, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999 de 21 d’abril; i oberta la
sessió per la Sra. Alcaldessa, s’entra en l’examen i debat dels assumptes
relacionats a l’Ordre del Dia.
SRA. ALCALDESSA
Benvinguts al Ple ordinari del mes de febrer, senyora Secretària quan pugui pot
començar. Fem la lectura de la declaració institucional, com a primer punt. Quan
vulgui.

SRA. SECRETÀRIA
La Junta de Portaveus en sessió celebrada en data d’avui, ha aprovat la següent
declaració institucional:
L’HOSPITALET, ENS ADHERIM A LA XARXA DE MUNICIPIS PER L’ECONOMIA
SOCIAL I SOLIDÀRIA.
En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de
promoció econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora
d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els
recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de
l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.
El fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per
l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de
necessitats i la utilitat social, s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb
compromís social i ambiental les fa especialment indicades per ser un bon aliat per
impulsar des dels ajuntaments i altres ens locals, aquest nou model de
desenvolupament territorial.
Durant aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer
empresa ha crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme.
A Catalunya tenim milers d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i
industrials, però també moltes d’altres que donen serveis a les persones i les
empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups de
consum agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i
de turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social,
finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de
criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.
La majoria de projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre
necessitats d’una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a
viure en el mateix territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i
col·laboradors; sovint donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn i els
beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular dins el territori. De fet,
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podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local
perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis
locals a productors/es, consumidors/es i treballadors/es i perquè tot això ho fan, a
més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.
Tenint en compte que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat es va adherir al
programa de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: Municipi
Cooperatiu, durant l’any 2013. Un programa de difusió, creixement i sensibilització
del cooperativisme de treball impulsat a diversos municipis catalans.
I aprofitant l’impuls en aquesta mateixa línea, d’un seguit d'Ajuntaments catalans
que, tenint en compte totes aquestes consideracions, han manifestat la voluntat de
contribuir al creixement de l’economia social i solidària als seus municipis i de fer-ho
des del diàleg permanent amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns
que permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i
recursos.
El passat mes d’octubre de 2015, a Badalona es va crear la Xarxa de Municipis per
l'Economia Social i Solidària, amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta col·laboració i
coordinació. Tots els grups municipals amb representació al Ple, proposem
l’adopció del següent acord:
Adherir-se a la Carta de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària.
En aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de
promoció econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora
d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els
recursos endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de
l’economia a fi de resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania.
El fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per
l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de
necessitats i la utilitat social, s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb
compromís social i ambiental les fa especialment indicades per ser un bon aliat per
impulsar des dels ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de
desenvolupament territorial.
En aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer empresa
ha crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A
Catalunya tenim milers d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials,
però també moltes d’altres que donen serveis a les persones i les empreses,
cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum
agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de
turisme responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social,
finances ètiques, empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de
criança compartida, bancs de temps, monedes socials, etc.
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A més, molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre
necessitats d’una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a
viure en el mateix territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i
col·laboradors; sovint donen suport a activitats socials i culturals de l’entorn, i els
beneficis econòmics que en resulten tendeixen a circular dins el territori. De fet,
podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de desenvolupament local;
perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè faciliten serveis
locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a més,
promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris.
Per totes aquestes consideracions, els ajuntaments sotasignats manifestem la
nostra voluntat de contribuir al creixement de l’economia social i solidària als
nostres municipis i de fer-ho des del diàleg permanent amb els seus actors i des de
la creació d’espais comuns entre nosaltres que ens permetin compartir línies de
treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos.
Amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta col·laboració i crear eventualment una xarxa
de municipis per l’economia social i solidària, acordem de celebrar una propera
trobada en el primer semestre de l’any següent. L’organització d’aquesta trobada
correspondrà a l’Ajuntament de Badalona.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Al ser una declaració institucional no cal sotmetre-la a aprovació ja
que ens hem posicionat tots els grups polítics a la Junta de Portaveus, i per tant, la
donem per aprovada.
Passaríem ja, a l’ordre del dia ordinari.

LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 26 DE GENER DE 2016.

Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió ordinària del dia 26 de gener de 2016, es pregunta si existeix alguna
objecció i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment
de l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA

En relació amb els dictàmens que han estat informats per la Comissió
Permanent de Presidència, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, si no hi ha cap paraula per part de cap regidor per presentar cap dictamen,
donaríem pas al posicionament dels diferents regidors i grups polítics.

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Assabentada de l’11 al 14 i a favor de la resta.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor de l’1 al 10. Em dono per assabentat de l’11 al 14 i el punt 15 a favor,
també.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bona tarda, des de la CUP-Poble Actiu, ens abstindrem en el punt 1. Votarem en
contra del punt 2. A favor en el punt 3. Tornarem a votar en contra del punt 4 i a
partir d’aquí, del 5 fins al 10, votarem a favor.
Ens donarem per assabentades de l’11 fins al 14 i votarem a favor del punt 15.
Voldríem fer alguns comentaris en alguns dels punts.
En el punt 2 que votem en contra, ho fem mostrant tot el nostre respecte a les
entitats que han demanat formar part del plenari del Consell de Ciutat, però
definitivament des de la CUP-PA, creiem que no podem continuar promovent la
participació a la ciutat, amb l’actual Reglament Orgànic de Participació Ciutadana,
que en el nostre parer, s’ha mostrat total i sobradament inútil per fomentar-la, la
participació.
La necessitat imprescindible de constar inscrit al registre d’entitats de L’Hospitalet,
durant més de 2 anys, per poder participar-hi. La nul·la o escassa presència
d’entitats de joves de la ciutat, per exemple, de veïns i veïnes amb adscripcions
culturals minoritàries, de dones, etc. La ciutat canvia molt més ràpid del que ho fan
les seves institucions i òrgans com el Consell de Ciutat o el propi Reglament
Orgànic de Participació Ciutadana, no reflecteixen gens, en el nostre parer, aquesta
nova realitat constatable i si passeges una mica per determinats barris de la ciutat.
En relació al punt 12, des de la CUP-Poble Actiu, volem introduir el debat al Ple, de
l’auditoria ciutadana, com a complement i reforç de les auditories oficials com a eina
de reforç de la legalitat, de mesura contra l’evasió i la corrupció i com a eina de
transparència cap als nostres veïns.

…/…

6

És molt urgent, com a molts altres documents elaborats per aquesta Administració,
cercar els mecanismes de difusió del resultats de les auditories, d’una forma molt
més entenedora que l’actual.
En relació al punt 13, des de la CUP-Poble Actiu, creiem que hauríem de debatre
sobre la prioritat d’abordar aquests pagaments al que fa relació al punt 13, de
factures, per nosaltres amb dos criteris clars, que haurien de ser la diferenciació
entre petits proveïdors i grans empreses i les empreses que compleixen criteris de
responsabilitat social, versus aquelles empreses que precaritzen els/les seves
treballadores, amb les quals aquest ajuntament hauria de deixar de mantenir
relacions econòmiques i comercials.
I per últim, en el punt 15, des de la CUP-Poble Actiu, estem d’acord amb la millora
tècnica que suposa aquesta nova instrucció reguladora de percentatge de saldos de
dubtós cobrament.
La part que potser ens agradaria abordar, algun dia, és la naturalesa d’aquests
impagament, més enllà de les multes de trànsit i de la resta de impostos, hauríem
de poder analitzar amb més detall aquesta morositat, l’origen, la naturalesa, la
motivació, etc. Gràcies.

SR. MONROS IBAÑEZ(CiU)
Des de Convergència votarem els punts 1, 2 i 3 a favor. El 4 també a favor. Del 5 al
10, també a favor. Ens donem per assabentats de l’11, 12, 13 i 14 i votem a favor
del 15.
En quant al punt número 2, el nomenament dels membres del Plenari del Consell
de Ciutat de L’Hospitalet. Sí bé és cert que, el votem a favor, volem fer una certa
crítica, una certa crítica que va enllaçada en que a l’anterior legislatiu, en la qual jo
formava part, i es va votar diguéssim els mecanismes per fer tot això. Però també
hem demanat que aquests mecanismes, es revisin, es regulin, i per tant, entenem
que la forma d’escollir, diguéssim el nomenament d’aquests membres, de les
entitats que hi participen, no és del tot plural o participatiu.
I per tant, torno a repetir, tot i que hi votem a favor, amb el sentit de que ja vam
proposar que en aquest mandat modifiquéssim aquest Reglament de Participació
Ciutadana, a fi i efectes de que totes les entitats que estan inscrites, en aquesta
Ciutat, tinguin la possibilitat de participar-hi i que es doni a conèixer això d’una
manera més transparent i efectiva.
En quant al punt número 11 amb l’aprovació del Pressupost General, tenim una
certa sensació de que aquest pressupost es va aprovar en el seu dia, doncs, sense
poder entrar a fons a debatre el tema. Perquè a pesar de les propostes que, en el
seu dia se’n van fer, per part dels diferents grups, com va ser per part també de
Convergència, trobem, doncs que continuem tenint un pressupost opac, del qual
serà impossible fer-ne el seguiment i la única cosa que veiem en positiu, com ja es
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va parlar en el seu dia, va ser doncs, poder retornar en els treballadors de la casa,
doncs, les pagues enrederides i retornar allò que es va prometre en el seu dia i que
finalment s’ha pogut fer efectiu.
En quant al punt 14, en el tema de les auditories, observem que en aquestes
auditories, ens parlen de certes regularitats en diferents punts de l’expedient. Però
no tenim constància de que s’hagi demanat a les empreses que fan això,
al·legacions per no haver superat complertament aquestes auditories.
També observem que en relació amb les escoles bressols existeixen alguns centres
que han acabat el període en positiu, altres en negatiu, cosa que considerem que
s’hauria de mirar de solucionar. Transferim places als centres que presenten més
baixes. I ja està.

SR. GARCIA ACERO (ERC)
Moltes gràcies, Alcaldessa. El nostre grup d’Esquerra Republicana, votarem a favor
del número 1 al 10 i també del 15 i ens donem assabentats per la resta de punts.
Sobre el dictamen número 1 del Consorci de Normalització Lingüística, vull
aprofitar, doncs, per felicitar la tasca que fan els professionals del Consorci, per
l’ensenyament del català, a la nostra ciutat.
Respecte al dictamen número 2, sobre el Consell de Ciutat, des del nostre grup
municipal, continuem demanant que cal aprofundir en les millores de les eines de
participació ciutadana, a la nostra ciutat. En aquest sentit, vam acordar, ja fa més
de sis mesos, a nivell de Portaveus, que hi hauria una comissió, una comissió per
parlar de com aprofundim la participació ciutadana, en la nostra ciutat i avui,
aquesta comissió encara no s’ha posat en marxa.
Nosaltres demanem que es porti a terme, doncs, propostes per modificar el
Reglament de Participació Ciutadana, per tal de millorar la participació als consells
de districte i al consell de la ciutat, i també doncs, que es facin els canvis necessaris
en el ROP, per tal de millorar la participació dels veïns i de les veïnes i les entitats
en aquest Ple.
Per tant, demanaríem a l’equip de govern, que posi en marxa aquesta comissió, per
tal de millorar els diferents reglaments de participació ciutadana d’aquest Consistori.

SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Votaremos a favor del punto número 1, 2, 3 y 4. Nos
abstendremos del 5 al 10 y nos damos por enterados del 11, 12, 13 y 14 y
votaremos a favor del 15.
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Como ya han manifestado otros grupos municipales respecto al número 2,
entendemos que si queremos una participación plural y plena de todas las
asociaciones de la ciudad, lo que tenemos que intentar, es que, tanto la elección
como después la gestión de esos consejos plenarios de consejos de ciudad o de
distritos, sean plurales o participativos en plena sintonía con las peticiones que
hacemos nosotros des del grupo Popular, en este caso.
Por tanto, también nos sumamos a las voces que piden la modificación del
Reglamento para intentar consensuar entre todos y hacerlo pues más participativo y
más plural. Gracias.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES)
El grupo municipal de Canviem L’Hospitalet, votaremos a favor del 1. A favor del 2
con reservas porque hemos comentado, como ya se está viendo, que tanto los
consell de districte, como el consell de ciutat, no terminan de responder a las
necesidades participativas de los vecinos y vecinas y entidades de la ciudad.
Consideramos que es necesario un nuevo impulso y llenar de contenido dichos
espacios, para que verdaderamente sean útiles a la ciudad y a la ciudadanía y lo
que reclamamos es la revisión del Reglamento de Participación que rresponda a los
nuevos retos que plantea la ciudadanía, tal y como acordamos en la Junta de
Portavoces.
Y también votaremos a favor del número 3.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES)
Hola, buenas tardes, Canviem L’Hospitalet, sobre el acuerdo número 4, votaremos
favorablemente, pero haremos un comentario.
Entenem que és un dret al que es puguin acollir empreses de qualsevol índole, que
l’Ajuntament té un cert guany tot i que deixa d’ingressar recursos per les taxes que
estan recollides a l’ordenança sobre tarifes. Nosaltres calculem, al voltant de
2.500€, ja que les empreses fan el seu propi procés de valorarització de la recollida
selectiva de residus d’una manera integral. Demanem si no, si ja es fa, que aquesta
bonificació sigui més estesa o coneixedora al teixit industrial de la ciutat, i no es
puguin donar situacions injustes o “gravoses”, en el que empreses o cooperatives
estiguin fent la seva pròpia recollida selectiva i no es faci una acollida d’aquest tipus
d’ajudes o d’extensió sobre el tribut. Creiem que és d’un gran interès que la
industria i el sector serveis de la ciutat faci un major percentatge possible de
recollida selectiva integral de residus.
Talment, creiem que és igualment necessari que reguli com continuen col·laborant
aquestes empreses amb la neteja general de la ciutat. Perquè sí és veritat que fan
una recollida selectiva dels seus processos de serveis o de producció, però és real
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que aquestes empreses també hi són al ben mig d’una ciutat, d’un polígon
industrial, i també generen despeses generals al respecte de la neteja.
Per tant, nosaltres avancem ja, que pel debat de preus i taxes al 2017,. sol·licitarem
que aquesta exempció no vagi contra una possible nova taxa de neteja general en
aquest tipus de situacions i puguin col·laborar òbviament aquestes empreses en la
sustentació general del servei de neteja.
Demanem igualment l’observança per part de l’ajuntament, per verificar que
aquestes empreses, de manera periòdica, amb els tècnics i personal qualificat de
l’Ajuntament, vetlli perquè es compleixi la normativa per la qual tenen dret o s’acullin
a aquesta bonificació les empreses.
Del punt cinquè al desè votarem a favor. De l’11 per coherència amb els diversos
debats de Ple d’ordenances fiscals i Ple de Pressupostos d’aprovació inicial, ens
abstindrem. Vam recollir o vam fer algunes propostes al respecte, reconeixem que
es van incorporar qüestions de bonificacions, d’ajudes, subvencions, separar el IBI,
l’increment, en aquest cas, a grans negocis i propietats, igual que el sosteniment
d’inversions en educació i algunes qüestions a nivell social. Per això mantindrem
l’abstenció.
Respecte al punt 12, ens donem per assabentats, però vull fer un comentari sobre
els informes que ha fet intervenció, al respecte. Bàsicament es preocupa saber
quines solucions hi haurà al respecte, per exemple dels informes de CLECE. Alguns
més secundaris, per nosaltres creiem que són més importants. Els informes, també
al respecte de la La Farga, centres d’activitats i mitjans de comunicació.
Alguns elements sobre la comptabilitat, millor o pitjor feta. Volem tenir la informació
sobre les certificacions negatives de les subvencions, no són gaires, sembla que
són 10, al final. De quines quanties parlem, de quines entitats parlem, al respecte i
per què hem tingut aquesta certificació negativa.
Respecte al número 13, 14 i 15, perdó, el 13 i 14 ens donem per assabentats i
sobre el 15 ens abstindrem. Gràcies.

SRA. SECRETARIA
Per part d’Iniciativa havia una abstenció al punt 11, que mantenen l’abstenció, no és
votació, és un enterat.

SRA. ALCALDESSA
És un donat per assabentat.
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SRA. SECRETARIA
No és que no votem, és donar compte.

SRA. ALCALDESSA
És un donar-se per assabentat. Sí Sr. Ruiz.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
El grupo municipal Ciudadanos, se abstendrá del punto 1. Votará a favor de los
puntos 2 al 10. Nos damos por enterados del 11 al 14 y a favor del 15.

SR. BRINQUIS PEREZ (PSC-CP)
Bona tarda, Sra. Alcaldessa.
Respecte al punt número 2, no com que hi ha hagut algun grup municipal, que ho
ha comentat. Només posar de manifest que s’ha comunitat o que s’ha enviat una
notificació a totes les entitats de la ciutat, per dos cops, i que totes les entitats que
ho han demanat, estan dintre del Consell de Ciutat. D’acord?, per tant, no hi ha
hagut ni cap votació.
Totes les entitats de la ciutat que han volgut formar part del Consell de Ciutat hi
són, per tant, no cabo d’entendre els comentaris. És una miqueta de
desconeixement i sempre que es pot millorar, evidentment, però que hi ha hagut
alguna entitat que no hagi complert els requisits, que em sembla que són dos, però
totes les entitats de la ciutat han tingut dos notificacions per formar part del Consell i
hem sembla que hi ha hagut alguna, però perquè no compleix, o perquè són entitats
massa noves a la ciutat, però em sembla que són tres o quatre, tota la resta, formen
part del Consell de Ciutat.
I respecte al punt número 12, per el que se’n demana estan les auditories. Per tant,
demanaves una miqueta, doncs, quines eren les entitats, i a més tot això, estan les
auditories, per tant, els informes que us he passat a tots els grups, teniu tota la
informació detallada i el que voleu si desprès teniu algun dubte, doncs, podem
quedar a alguna reunió específica, per comentar tema per tema, però tot, teniu les
auditories, se us va entregar un CD, vam fer les còpies des d’Intervenció, per tant,
jo no he rebut cap comentari ni cap tema. Si necessiteu més informació,
evidentment estem a la vostra disposició.
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SRA. ALCALDESSA
Ja està Sr. Brinquis?. Hi ha algun comentari més?. A veure, jo, perquè ha sortit un
tema, jo crec que bastant transversalment, per part de tots els grups. El Sr. Monrós,
ho deia i és així, respecte al punt que feien referència al punt número 2, que és per
el qual es nomenava els membres del Consell de Ciutat.
A veure, recordar que fa quatre anys, ni existia el Consell de Ciutat ni existien els
Consells de Districte. I que gràcies al treballs de tots el grups polítics que formaven
part de l’anterior Consistori, doncs es va elaborar un Reglament de Participació i es
va elaborar, doncs la possibilitat de fer un pas endavant amb els temes
participatius.
És evident que com tot és millorable, possiblement és moment, després d’aquests
anys, d’aquesta poca experiència, però dos anys de funcionament del Consell de
Ciutat i dels Consells de Districte, possiblement és el moment per fer un mica de
anàlisi de què ha significat la posada en funcionament d’aquests dos instruments de
participació i veure quines possibilitats, quines millores es poden realitzar per
avançar.
Jo crec que és important que els ciutadans i ciutadanes puguin participar d’una
forma activa, amb decisions, no que l’afecten el seu dia a dia, que millor que dir-ho
directament en espais preparats per aquesta qüestió i és una mica, doncs, fruit del
treball conjunt de tots els membres del Consistori, que estem en aquests moments,
representant les diferents posicions polítiques de la ciutat que crec que amb
propostes de millora i també sentim aquestes entitats que han participat al llarg
d’aquests mesos, o ja anys a la nostra ciutat, a poder millorar el nostre Reglament,
en fi, les eines actuals de participació.
Per tant, a veure més que reclamar-ho al Govern, jo crec que ho ens hem de
reclamar tots plegats, i per tant, ja es va aprovar o es va parlar d’aquesta qüestió a
la Junta de Portaveus, per tant, a partir de llavors és una feina col·lectiva que jo
demanaria al Tinent d’Alcalde responsable de participació que impulsi, aquells
mecanismes per anar recollint propostes de millora i d’avanç, respecte a la situació
actual.
Dit això, jo crec que ens hem de donar per satisfets amb el tràmit que hem realitzat
a la nostra Ciutat i que evidentment no estem al final de rés, si no hem de continuar
avançant amb tots els mecanismes possibles perquè els ciutadans i ciutadanes,
puguin mostrar, d’una forma més activa, la seva opinió respecte a les qüestions que
li són de la seva en fi, incumbència.
Dit això, donaríem per aprovats tots els punts de la primera Comissió i passaríem a
la Comissió Permanent de Drets i Territori.

…/…

12

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA

ACORD 1.- RELATIU A LA RATIFICACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DELS
ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i
Cristina Santón Ramiro; i amb 4 vots d’abstenció dels representants de
CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i
Jesús Amadeo Martín González; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la votació, i per tant, va
ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei
7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords
que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que el CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA es va
constituir el 15 de desembre de 1988, integrat per la Generalitat de Catalunya, la
Diputació de Girona i diversos Ajuntaments de Catalunya, entre els que es troba el
de L’Hospitalet de Llobregat. D’aquesta constitució es va donar publicitat al DOGC
número 1118 de 13 de març de 1989, segons Ordre del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya de 28 de febrer de 1989.
ATÈS que els Estatuts vigents del Consorci són els aprovats pel Consell Executiu
de la Generalitat de Catalunya, en la seva sessió dels dies 3 i 11 d’octubre de 1988.
ATÈS que l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per acord del Ple en sessió de
2 de juny de 1988, forma part del Consorci de Normalització Lingüística des
d’aquella data.
VIST que el 15 de gener de 2016 ha tingut entrada en el Registre General de
l’Ajuntament, amb el núm. 2514, escrit de la Secretària del CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA, pel qual es comunica a aquest Ajuntament com a
membre del Consorci l’acord adoptat pel Ple d’aquest en sessió de 8 de maig de
2015 (sessió 41), que acorda la modificació dels Estatuts del Consorci i que segons
consta afecta als arts. 1, 3, 23, 24, 25, 26 i 27. La modificació va ser aprovada
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posteriorment per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya el 4 d’agost de
2015 i publicada al DOGC número 6929 de 6 d’agost de 2015.
VIST que aquesta modificació afecta al règim jurídic del consorci pel que fa a
l’Administració pública d’adscripció, que es determina en la Generalitat de
Catalunya mitjançant el departament competent en matèria de política lingüística, i
incorpora les previsions sobre el règim financer i patrimonial, el règim de personal,
la separació dels membres del Consorci, i la modificació dels estatuts i la dissolució
del Consorci per a la seva adaptació a la Llei 30/1992 de 26 de novembre i a la Llei
15/2014 de 16 de setembre de racionalització del Sector Públic i d’altres mesures
de reforma administrativa.
VIST l’informe de la Vicesecretaria en funcions de Secretaria General del Ple (L’H
04/2016)
VIST que l’article 26 dels Estatuts del Consorci requereix que la modificació dels
Estatus del Consorci es ratifiqui pels ens consorciats.
VIST que l’article 115.1.c) de la Llei 26/2010 de 3 d’agost, de règim jurídic i
procediment de les Administracions públiques de Catalunya determina que els
estatuts del consorci són aprovats per totes i cadascuna de les entitats
consorciades, de conformitat amb el procediment i els requisits establerts per la
normativa específica.
ATÈS que segons l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova
el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la modificació dels estatuts
del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser
ratificada pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb
les mateixes formalitats que per a l’aprovació.
VIST que l’article 123.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local atribueix al Ple la competència en relació a la participació en
organitzacions supramunicipals i que d’acord amb l’apartat 2 del mateix article es
requereix el vot favorable de la majoria absoluta del número legal de membres del
Ple per adoptar aquest acord.
A proposta de l’Alcaldia-Presidència en exercici de les facultats que li atorga l’art.
124.4.b) en relació a l’apartat ñ, del mateix precepte, i previ el Dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, el Ple,
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR INICIALMENT la modificació dels articles 1, 3, 23, 24, 25,
26 i 27 dels Estatuts del CONSORCI PER A LA NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
aprovada pel Ple del Consorci en sessió de 8 de maig de 2015 i posteriorment per
Acord del Govern de la Generalitat, que segons resulta de la notificació de la
Secretaria del Consorci incorporada a l’expedient, queden redactats com segueix:
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“Article 1
1. El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens amb personalitat jurídica
pròpia integrat, amb caràcter voluntari, per les administracions públiques que
figuren a l’annex núm. 1 dels presents Estatuts.
2. La incorporació al Consorci de nous ens locals de Catalunya es durà a terme
mitjançant la signatura d’un conveni d’adhesió, on s’especificaran les condicions
d’integració, com també els deures i els compromisos d’ambdues parts.
3. Així mateix, s’hi podran integrar les entitats privades sense finalitat de lucre que
estiguin interessades en la consecució de les finalitats que orienten el Consorci,
sempre que siguin admeses pel Ple mitjançant acord de dos terços dels vots
emesos.
4. La incorporació de nous membres requerirà sempre l’acceptació expressa dels
Estatuts.
5. El Consorci s’adscriu a l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant
el departament competent en matèria de política lingüística.
6. El Consorci es regeix per aquests Estatuts, pel reglament de règim interior, per la
normativa general reguladora dels consorcis i, supletòriament, per la normativa
aplicable a les entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya que han
d’ajustar la seva activitat a l’ordenament jurídic privat. La contractació es regeix per
la legislació de contractes del sector públic.”
Article 3
El Consorci per a la Normalització Lingüística gaudeix de plena capacitat jurídica i
d’obrar, dins l’àmbit de les seves competències i finalitats. En conseqüència pot
adquirir, posseir, reivindicar, gravar o alienar tota classe de béns; celebrar
contractes, executar obres, obligar-se, interposar els recursos i exercitar les accions
previstes a les lleis.
El Consorci té les potestats següents: la reglamentària, en relació amb els serveis
que presta; la d’autoorganització; la tributària, referida a les taxes; la financera; la
de programació o planificació; la d’execució forçosa i la sancionadora, en relació
amb els serveis i béns del Consorci; la de revisió d’ofici dels seus actes i acords i
les necessàries per a la protecció dels béns del Consorci o adscrits per les entitats
consorciades.
Article 23 Règim financer i patrimonial
1. El règim pressupostari aplicable al Consorci és el que determinen la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i
els criteris o normativa de desplegament que pugui dictar l’òrgan competent en
matèria de pressupostos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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2. El règim comptable aplicable al Consorci és el que disposa la normativa
reguladora de les finances públiques de la Generalitat per a aquest tipus d’entitats, i
les instruccions i normativa de desplegament que dicti la Intervenció General de la
Generalitat de Catalunya.
3. El Consorci aprova cada any un pressupost general d'ingressos i de despeses,
que ha de formar part dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
4. El reglament de règim interior del Consorci ha de concretar el règim econòmic de
gestió pressupostària i el control intern, sens perjudici del control financer a càrrec
de la Intervenció General de la Generalitat de Catalunya, que s’ha de dur a terme
mitjançant el procediment d’auditoria d’acord amb la normativa que resulti
d’aplicació.
5. Els comptes anuals del Consorci s’han d’auditar sota la responsabilitat de la
Intervenció de la Generalitat de Catalunya.
6. Els comptes del Consorci s’inclouen en el compte general de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya.
7. El règim patrimonial aplicable al Consorci és el que estableix la normativa
reguladora del patrimoni de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
Article 24 Règim de personal
1. El Consorci ha de comptar amb el personal necessari per al compliment de les
seves comeses. El seu nombre, categories i funcions s’han de determinar en la
plantilla, la relació de llocs de treball i altres instruments de gestió i planificació que
el Consell d’Administració aprovi.
2. El personal del Consorci pot ser:
a) Personal funcionari o laboral procedent d’una reassignació de llocs de treball
de les administracions que en formen part.
b) Personal laboral contractat pel Consorci, que engloba el personal contractat
en règim laboral amb anterioritat al 31 de desembre de 2013 i les contractacions
que es puguin efectuar en el marc de la normativa vigent.
3. El règim jurídic d’aplicació al personal del Consorci és el que correspon al
personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
4. La selecció del personal s’ha de fer mitjançant convocatòria pública d’acord amb
els principis d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat, sens perjudici de les especialitats
que resultin d’aplicació al personal directiu.
5. Les retribucions del personal del Consorci no poden superar, en cap cas, les
establertes per a llocs de treball equivalents a l’Administració de la Generalitat de
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Catalunya.
Article 25 Separació del Consorci
1. Els membres del Consorci se’n poden separar en qualsevol moment, sense
perjudici de la seva responsabilitat per les obligacions pendents de compliment.
L’exercici del dret de separació s’ha de notificar per escrit al Ple.
2. Exercit el dret de separació per algun dels ens consorciats, no es produeix la
dissolució del Consorci si almenys dos ens públics pertanyents a administracions
diferents acorden romandre al Consorci i la seva continuïtat.
3. Quan l'exercici del dret de separació no tingui com a efecte la dissolució del
Consorci s’han d’aplicar les regles següents:
a) Es considera quota de separació que correspon a qui exercita el seu dret de
separació la que li hauria correspost en la liquidació. A manca de determinació
de la quota de liquidació s’han de tenir en compte tant el percentatge de les
aportacions que hagi efectuat qui exerceix el dret de separació al fons
patrimonial del Consorci com el finançament concedit cada any. Si el membre
del Consorci que exerceix el seu dret de separació no hagués realitzat
aportacions per no estar-hi obligat, el criteri de repartiment serà la participació en
els ingressos que, si escau, hagi rebut durant el temps que ha format part del
Consorci.
El Consorci ha d’acordar la forma i les condicions en què s’ha d’efectuar el
pagament de la quota de separació, en cas que aquesta resulti positiva, així com
la forma i condicions del pagament del deute que correspongui a qui exerceix el
dret de separació si la quota és negativa.
L'efectiva separació del Consorci es produeix una vegada determinada la quota
de separació, en cas que aquesta resulti positiva, o una vegada s'hagi pagat el
deute, si la quota és negativa.
b) Si el Consorci és adscrit a l'administració que ha exercit el dret de separació,
el Ple ha d’acordar a quina de les restants administracions o entitats o
organismes públics vinculats o dependents d’administracions que hi romanen
queda adscrit el Consorci, d’acord amb la legislació aplicable.
Article 26 Modificació dels Estatuts i dissolució del Consorci
1. Correspon al Ple acordar la modificació d’aquests Estatuts i la dissolució, i s’ha
de ratificar pels ens consorciats.
2. Les entitats consorciades poden acordar per majoria de dues terceres parts del
Ple la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada amb
la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i assolir els objectius del Consorci
que es liquida.
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Article 27 Liquidació del Consorci
1. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció.
2. En el moment d’adoptar l'acord de dissolució, el Ple nomena un liquidador. En
defecte d’acord, el liquidador és el gerent del Consorci.
3. Correspon al liquidador calcular la quota de liquidació de cada membre del
Consorci. La quota de liquidació es calcula d'acord amb la participació de cadascun
dels membres en el saldo resultant del patrimoni net després de la liquidació. A
aquest efecte, es té en compte el percentatge de les aportacions efectuades per
cada membre del Consorci al seu fons patrimonial i el finançament concedit cada
any. Si algun dels membres del Consorci no ha realitzat aportacions per no estar-hi
obligat, el criteri de repartiment és la participació en els ingressos que, si escau,
hagi rebut durant el temps que ha format part del Consorci.
4. El Consorci ha d’acordar les condicions del pagament de la quota de liquidació, si
és positiva.”
SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquest acord pel termini de 30 dies
hàbils, per mitjà d’anuncis en el BOP, DOGC i en el Tauler d’Anuncis de la
Corporació, així com a la pàgina web municipal. Pel cas que no es presentessin
al·legacions o suggeriments durant el termini d’exposició pública, s’entendrà
elevada a definitiva la ratificació, sense necessitat d’un nou acord del ple.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Consorci per a la Normalització
Lingüística, als efectes legals oportuns.
QUART- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Alcaldia, al Tinent d’Alcaldia de
l’Àrea de Benestar i Drets Socials, al Regidor de Govern d’Educació i Cultura, als/a
les portaveus dels Grups Polítics Municipals, a la Intervenció General Municipal, a
la Tresoreria i a la Secretaria General del Ple.

ACORD 2.- RELATIU AL NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL PLENARI
DEL CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada, i sotmès a votació s'aprova amb 25 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
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Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan
Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González,
Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot en contra del representant de
la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que per acord de l’Ajuntament en Ple de data 29 de gener de 2013 es va
acordar l’aprovació definitiva del Reglament orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat, el qual inclou, entre d’altres, la regulació jurídica del
Consell Social de ciutat previst com a òrgan obligatori per als municipis de gran
població a l’article 131 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de
règim local.
ATÈS que el 25 de febrer de 2013 es va publicar al BOP integrament el text del
Reglament definitivament aprovat, la qual cosa determina, de conformitat amb la
disposició final del Reglament, que la seva vigència s’inicia el dia següent a la seva
publicació al BOP, és a dir, el dia 26 de febrer de 2013.
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 Decret de l’Alcaldia 57/2016, de 14 de gener, es va determinar el
llistat d’entitats que havien sol·licitat ser membres del Consell de Ciutat i es va obrir
un nou termini per a la designació de 19 representants de les entitats inscrites en el
registre municipal d’entitats.
ATÈS que l’art. 47 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana determina que
la Vicepresidència del Consell de Ciutat correspon al/a la Regidor/a que designi
l’alcaldia entre els/les regidors/es membres de la Corporació.
VIST que per Decret de l’Alcaldia número 765/2016 de 10 de febrer es va designar
el Vicepresident del Consell de Ciutat.
VISTOS els escrits dels portaveus designant els/les regidors/es en representació
dels seus respectius grups polítics municipals.
VISTOS els escrits relatius a les designacions efectuades pels respectius òrgans de
govern de la Federació d’entitats de veïns i veïnes de L’Hospitalet, de les entitats
sindicals amb representació majoritària, i de l’associació d’antics i antigues
regidors/es-Consell de Síndics de L’Hospitalet.
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VISTES les designacions efectuades per acord del plenari de cadascun dels
Consells de Districte.
VISTA l’elecció feta entre les entitats per designar les 3 que s’han d’integrar com a
vocals en representació del sector, econòmic, empresarial i del comerç al Plenari
del Consell de Ciutat.
VIST l’informe emès per la Secretaria del Consell de Ciutat relatiu a la llista
d’entitats que han presentat la sol·licitud per formar part del plenari del Consell de
Ciutat.
VIST que l’article 49 del Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de
L’Hospitalet de Llobregat disposa que un cop finalitzat el procés s’elevarà al ple
municipal la proposta de nomenament del Consell de Ciutat.
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 124 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, proposo al Ple l’adopció de l’acord següent,
amb el dictamen previ de la comissió permanent de presidència:
PRIMER.- NOMENAR com a membres del Plenari del Consell de Ciutat de
L’Hospitalet de Llobregat, de conformitat amb l’article 48 del Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana, les següents persones i/o entitats:
PRESIDENTA
VICEPRESIDENT
SECRETARIA

L’Alcaldessa Sra. Núria Marín Martinez
Sr. Miguel Manuel Garcia Valle
Sra. M. Dolores Quirós Brito
VOCALS

Grups polítics municipals
Pel Grup Polític Municipal de C’s
Sr. Jesús Amadeo Martín González
Pel Grup Polític Municipal del PP
Sra. Sonia Esplugas González
Pel Grup Polític Municipal de ICVSra. Ana González Montes
EUA-E-Pirates
Pel Grup Polític Municipal d’ERCSr. Antoni Garcia i Acero
Pel Grup Polític Municipal de CiU
Sr. Jordi Monrós Ibañez
Pel Grup Polític Municipal de la CUPSr. Christian Giménez Márquez
PA
Tinents d’Alcaldia
Sr. Francesc J. Belver Vallès
Sra. M. Mercè Perea i Conillas
Sr. Cristian Alcazar Esteban
Sr. José Castro Borrallo
Sr. Manuel Brinquis Pérez
Sr. Jose M. García Mompel
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Regidors/es de Govern i Regidors/es Adjunts/es
Sr. Jaume Graells i Veguin
Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo
Sra. Rocio Ramírez Pérez
Sr. Rafael Jiménez Ariza
Sra. Cristina Santón Ramiro
Federació d’entitats de veïns i veïnes de L’Hospitalet
Sr. Manuel Piñar López

UGT
CCOO

Entitats Sindicals
Sr. Joan Ramon Barrachina Casals
Sr. José Antonio Valverde Vicente

Associacions del sector econòmic, professional, empresarial i del comerç
Asociación de maestros industriales y
Sr. Antoni Rodriguez Arenas
técnicos superiores (AMITS)
Unión
patronal
metalúrgica
de
Sra. M. Paz Fiol Fernández
L’Hospitalet y Baix Llobregat
Asociación Empresarial de L’Hospitalet
Sra. M. Rosa Fiol Fernández
y Baix Llobregat
Representant de la Delegació de la Cambra de Comerç de Barcelona a
L’Hospitalet
Sr. Miquel Paris Terre

Districte I
Districte II
Districte III
Districte IV
Districte V
Districte VI

Consells de Districte
Sr. Marc Puigüelo Viñado
Sra. Carmen Morro Ferreiro
Sr. Isidoro González Fernández
Sr. Nemesio Martínez Martínez
Sr. Jaume Barris Ballestín
Sr. José Carlos González Martínez

Associació d’antics i antigues Regidors/es. Consell de Síndics
Sra. Fernanda Sánchez Alcántara
Entitats
AMPA BUSQUETS I PUNSET
TRO ENTITATS DE FOC
ASSOCIACIÓ DE VEINS INDEPENDENT
DE BELLVITGE
AMPA CENTRE D’ESTUDIS JOAN XXIII
FUNDACIÓ ESCOLTA JOSEP CAROL
QUICO SABATÉ

Sr. Juan Carlos Calderon Moya
Sr. Jose Ortega Sánchez
Sra. Montserrat Abolafia Ruedas
Sra. Maria Gabriela Trovero Olivetti
Sra. Ariadna Lajara Moliner
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LA SABOGA
Sr. Marc Folch Manzanares
ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I
Sr. Joan Carles Pérez Viñals
PETITS EMPRESARIS DE BELLVITGE
ASSOCIACIÓ
ESTUDIANTS
DE
Sra. Desiree Fuertes Martínez
L’HOSPITALET
CASA GALEGA DE L’HOSPITALET
Sra. Alba Figueroa Domínguez
ASOCIACIÓN LA FLORIDA GENT GRAN
Sr. Francisco Navarro Muñoz
COORDINADORA DE ENTIDADES Y
Sra. Teresa Jiménez Villarejo
VECINOS DEL GORNAL
CLUB DE FUTBOL SANTA EULÀLIA
Sr. José Manuel Banderas Vozmediano
FUNDACIÓ PRIVADA AKWABA
Sr. Jordi Rodés Cabau
COMISSIÓ FESTES LA GRESCA
Sra. Pepa Gàsquez i Gil
COLLBLANC-TORRASSA
AMPA ESCOLA JOAN MARAGALL
Sr. Nèstor García Alvarez
GRUP DE DONES COLLBLANC LA
Sra. Montserrat Parejo Nievas
TORRASSA
ACA COFRADIA 15+1
Sr. Manuel Romera Alonso
JOC ZONA SUD EL PLA
Sra. Marta Alonso Gordón
UNIO BOTIGUERS
Sr. Vicenç Ibáñez Bou
MEMORIAL
DEMOCRATIC
Sr. José Carlos Vallejo Calderón
TREBALLADORS/ES DE SEAT
CENTRE D’ESTUDIS DE L’HOSPITALET
Sr. Manuel Domínguez López
CENTRE CULTURAL CONDAL
Sr. Carlos Andreu Bofill
ASOCIACIÓN
DE
VECINOS
DEL
Sr. Antonio Bisbal Pascual
CENTRO
CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES- CAN
Sr. Ricard Vicente i Arnau
VIDALET
ASSOCIACIÓ ATURATS MAJORS 50
Sra. Maria Hilda López Pérez
ANYS L’HOSPITALET
ASSOCIACIÓ
JOVENTUT,
ADOLESCENTS I PROJECTES PER LA
Sra. Almudena Fernández Polaino
INFÀNCIA
CONSELL
DE
L’ESPLAI
DE
Sra. Merche García Villatoro
L’HOSPITALET
CLUB ESPLAI LA FLORIDA
Sra. Núria Canillas González
ASOCIACIÓN DE CLUBS DE PETANCA
Sr. Juan Navarro González
DE L’HOSPITALET
ESPIRITU DE SANTA CRUZ DE LA
Sr. Alejandro Moreno Iliva
SIERRA
EL
CASALET,
MOVIMENT
Sr. Robert Escribano Martínez
D’ENSENYANTS DE L’HOSPITALET
ASOCIACIÓN DE VECINOS BELLVITGE
Sr. Kiko Segura Domínguez
CLUB MUNTANYENC L’HOSPITALET
Sr. Cristobal Jaume Ortega Adell
FUNDACIÓ SANT ROC
Sra. Maria Segalà i Novell
COMISSIÓ
D’ACTES
CULTURALS
Sr. Antonio Carrión Cuevas
MARE DE DEU DESAMPARATS
GRUP SARDANISTA LA FLORIDA
Sr. Joan Noguera i Segura
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ASSOCIACIÓ DONANTS DE SANG DE
L’HOSPITALET
FUNDACIÓ SANTA EULÀLIA
ASSOCIACIÓ TEATRE PER A TOTA LA
FAMÍLIA DE L’HOSPITALET
CREU ROJA L'HOSPITALET
AS. COMISIÓN FIESTAS BELLVITGE-LA
MARINA
ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA
ASSOCIACIÓ
PROFESSIONAL
EMPRESARIS INSTAL·LADORS
ASSOCIACIÓ EDUCATIVA ITACA
FUNDACIÓ PERE MITJANS
JIS (ASSOCIACIÓ JOVES PER LA
IGUALTAT I LA SOLIDARITAT)
COOPERACCIÓ
ACA CASA FUENTEOVEJUNA
CLUB ESPORTIU ALHEÑA
GRUP DE DONES DE SANTA EULÀLIA
ASS. CATALANA DE SOLIDARITAT I
COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER
AL DESENVOLUPAMENT ALKARIA
ASSOCIACIÓ SOLIDARIA MONTSE
BERNAT ASOMOBE
CLUB KIHON
AGRUPACIÓ
ESPORTIVA
SANTA
EULÀLIA
ASSOCIACIÓ
PROMOTORA
DE
SERVEIS ESPECIALS I ATENCIONS
TERAPÈUTIQUES (ASPROSEAT)
ASSOCIACIÓ TRES QUARTS PER CINC
QUARTS, GRUP D’OPINIÓ
CLUB
PETANCA
L’HOSPITALET
CENTRE
CLUB ESPORTIU BASQUET CADIRA
DE RODES CEML’H
CLUB INFANTIL Y JUVENIL SANFELIU
SANT ILDEFONS
CLUB BÀSQUET L’HOSPITALET
PLAUDITE TEATRE
ASOCIACIÓN
DE
JUBILADOS
Y
PENSIONISTAS CAN SERRA
CORS ATESOS
ASSOCIACIÓ
D’ÀNTICS
ALUMNES
JOAN XXIII JESUITES EDUCACIÓ
ASSOCIACIÓ CATALANA DE FIBROSI
QUÍSTICA

Sr. Magí Torné Albareda
Sr. Jofre Fuguet Gonzano
Sr. Josep Fernández Dalfo
Sra. Dolores Ruiz Carmona
Sr. Vicente Jorge Rodriguez
Sra. Teresa Romeu Casanova
Sr. Xavier Jimenez Torras
Sr. Felipe Campos i Rubio
Sra. Lidia Yesares Domínguez
Sra. Antonia Mercader Pinel
Sra. Carme Rimbau Cabrera
Sra. Raquel Caizapanta
Sr. Javier Molina Rodríguez
Sra. María Clemente Diaz
Sr. Xavier Barreda Cortiella
Sra. M. Jesús López Reseco
Sr. José Fernandez Tejero
Sr. Fernando Leiva Camacho
Sra. Rosalia Pozo Gago
Sr. Eloi Moliner Cortés
Sr. Daniel Lledó Mercado
Javier Martínez Martínez
Sra. Antonia López Barba
Sr. Joan R. Patón Mata
Sra. Eugenia Delgado Mata
Sr. Cristobal Quesada Sánchez
Sr. José Luis Merino Mendez
Sr. Francisco Campos Recuenco
Sr. Josep M. Pujol i Boira
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CENTRE D’ESPORTS L’HOSPITALET
COLLA JOVE DE CASTELLERS DE
L’HOSPITALET
AMPA XALOC
AMPA LA CASA DELS ARBRES
CONSELL ESPORTIU BARCELONÈS SUD
FEDERACIÓN
COORDINADORA
ENTIDADES ANDALUZAS
IGLESIA CASA DE EMANUEL
ASOCIACIÓN
CULTURAL
MEDITERRÁNEA

Sr. Antonio Castellano Ortiz
Sra. Annabel Berruezo Capilla
Sr. Carles Andreu Bofill
Sr. Oriol Cessena Melich
Sr. Eduard Galí Villanueva
Sr. Adrià Barreda
Sr. Juan Javier Luis
Sr. Ahmed Yafou Fidaoui

SEGON.- Publicar aquest acord a la pàgina web municipal i notificar-ho a les
persones i/o entitats designades.
TERCER.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, i a la Secretaria
del Consell de Ciutat.

ACORD 3.- RELATIU A LA DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL I
NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ.
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, i per
tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la
llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

VIST que el Ple municipal en sessió de 22 d’octubre de 2013 va designar la
comissió municipal de delimitació de L’Hospitalet de Llobregat per a la
representació del municipi en totes aquelles actuacions derivades de l’expedient de
delimitació incoat per l’acord del ple de l’Ajuntament de Barcelona de 24 de juliol de
2013.
ATÈS que de conformitat amb l’art. 28.5 del Decret 244/2007, la renovació del
consistori municipal amb motiu de les eleccions municipals exigeix, ratificar la
comissió o bé nomenar una de nova.
ATÈS que en data 11 de novembre de 2015, va tenir entrada en el Registre de
l’ajuntament el trasllat de l’acord del Ple de l’ajuntament de Barcelona de 2
d’octubre de 2015, que nomena la nova Comissió de delimitació territorial de
l’Ajuntament de Barcelona.
ATÈS que en data 13 de gener de 2016, ha tingut entrada en el Registre General
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de l’Ajuntament escrit de la Directora General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals, avui Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya,
que requereix a aquest Ajuntament per tal que inici l’expedient de delimitació i de
nomenament de la Comissió municipal, de conformitat amb l’art. 28 del Decret
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya.
Vista la Provisió de l’alcaldia de data 4 de febrer de 2016, en la qual es proposa el
nomenament de la nova comissió municipal de delimitació de L’Hospitalet de
Llobregat.
Atès que la composició de la Comissió s’estableix de manera preceptiva a l’art. 28.2
del Decret 244/2007, la qual s’ha d’integrar per l'alcalde/ssa, dos/dues regidors/es,
un/a tècnic/a i el/la secretàri/a de l'Ajuntament.
Vist l’informe de la Secretaria General del Ple, en funcions, (L’H 3/2016) de 4 de
febrer.
El Ple, a proposta de l’alcaldia presidència, amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència i, amb el quòrum de la majoria absoluta previst a l’art.
123.1.e) en relació amb l’art. 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local, acorda:
PRIMER.- INICIAR expedient de delimitació del terme municipal de L’Hospitalet de
Llobregat en compliment del requeriment de la Direcció General d’Administració
Local de la Generalitat de Catalunya en atenció a la elaboració del Mapa Municipal.
SEGON.- NOMENAR la Comissió de Delimitació de L’Hospitalet de Llobregat que
representarà al municipi en totes aquelles actuacions derivades, tant de l’expedient
de delimitació incoat per l’Ajuntament de Barcelona, com de la delimitació amb la
resta de municipis termeners: Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El
Prat de Llobregat i Barcelona, dins de l’elaboració del mapa municipal de
Catalunya.
La Comissió de Delimitació s’integrarà per:
• L’alcaldessa: Exc. Sra. Núria Marín Martínez.
• Els Tinents d’alcaldia: Il·lm. Sr. Francesc J. Belver Vallès i Il·lm. Sr. José
Castro Borrallo.
• El Tècnic: Sr. G.R.G., Cap de Secció del SIG i Cartografia.
• La Sra. M. Teresa Redondo del Pozo (Secretaria General del Ple, en
funcions).
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als municipis termeners, i a la Direcció
General d’Administració Local del Departament de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge.
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QUART.- FACULTAR de manera indistinta l’alcaldessa o qualsevol dels regidors
que integren la comissió per tal que dugui a terme les actuacions necessàries per
fer efectius aquests acords.
CINQUÈ.- TRASLLADAR el present acord, als membres de la Comissió, als
diferents grups polítics municipals, a l’ADU, al Cap de Secció de SIG i Cartografia i
fer difusió per mitjà de pàgina web municipal.

HISENDA I SERVEIS CENTRALS

ACORD 4.- RELATIU A DECLARAR LA NO SUBJECCIÓ A LA TAXA PER LA
RECOLLIDA D’ESCOMBRERIES DEL COMERÇ, LA INDÚSTRIA I LES
ACTIVITATS PROFESSIONALS, APROVANT ELS RESPECTIUS PROJECTES
DE GESTIÓ INTEGRAL DE RESIDUS, A FAVOR DE LES ACTIVITATS
EXERCIDES PER: MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP SAU; ECO-RECICLAJE Y
RECUPERACIÓN SL; ERE SERVICIOS JURIDICOS SL; GELABERT GESTIÓN
DE RESIDUOS SA; CARHAUS SL; CCIC EUROPE-TESTING SL.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot
en contra del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

VISTOS els escrits presentats per les societats que es relacionen a continuació, en
els quals adjunten el Projecte de gestió integral de residus, i, sol·liciten que en base
als esmentats projectes, es consideri la no subjecció a la Taxa per la recollida
d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pels locals i
activitats següents:
1) MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, SAU NIF A17371758, núm. de Registre general
d’entrada 43901 i data 27 d’octubre de 2014, amb local situat al carrer
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Montserrat Roig núm. 25 PB 01 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat,
classificada a l’epígraf de l’IAE 612.1, comerç a l’engròs de productes
alimentaris, begudes i tabacs, amb una superfície, segons consta per l’esmentat
tribut, de 5.962 m2.
2) ECO-RECICLAJE Y RECUPERACIÓN, SL, NIF B61105516, núm. de Registre
general d’entrada 47853 i data 18 de novembre de 2014, amb local situat al
carrer Pablo Iglesias núm. 76 PB d’aquest municipi, on es realitza l’activitat,
classificada a l’epígraf de l’IAE 849.9, altres serveis independents NCOP, amb
una superfície, segons consta per l’esmentat tribut, de 1.614 m2.
3) ERE SERVICIOS JURÍDICOS, SL NIF B63057780, núm. de Registre general
d’entrada 48788 i data 25 de novembre de 2014, amb local situat al carrer
Batllori 17 BS 01 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat, classificada a
l’epígraf de l’IAE 841, serveis jurídics, amb una superfície, segons consta per
l’esmentat tribut, de 415 m2.
4) GELABERT GESTIÓN DE RESIDUOS, SA, NIF A58943739, núm. de Registre
general d’entrada 49706 i data 28 de novembre de 2014, amb local situat al
carrer Can Pi (abans Cr. Antiga del Prat) núm. 1 PB 01 d’aquest municipi, on es
realitza l’activitat, classificada a l’epígraf de l’IAE 921.2, serveis de recollida de
brosses i deixalles, amb una superfície, segons consta per l’esmentat tribut, de
2.700 m2.
5) CARHAUS, SL, NIF B63291132, núm. de Registre general d’entrada 53493 i
data 24 de desembre de 2014, amb local situat a la carretera del Mig núm. 82 PB
01 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat, classificada a l’epígraf de l’IAE
691.2, reparació d’automòbils i bicicletes, amb una superfície, segons consta per
l’esmentat tribut, de 1.922 m2.
6) CCIC EUROPE-TESTING, S.L., NIF B66224296, núm. de Registre general
d’entrada 17986 i data 31 de març de 2015, domiciliada al local situat al carrer
Motors 252 01 01, on es realitza l’activitat, classificada a l’epígraf de l’IAE 843.9,
altres serveis tècnics NCOP, amb una superfície, segons consta per l’esmentat
tribut, de 1.367 m2.
VISTOS els informes favorables emesos pel Cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient en relació als Projectes de gestió integral dels residus que han presentat
els interessats i que s’adjunten al present expedient.
VIST que el Cap de Servei de Neteja i Medi Ambient també informa que
l’Ajuntament no realitza la recollida de residus als locals i activitats assenyalats per
aquestes empreses i que l’esmentada recollida de residus, segons certificats dels
gestors de residus aportats pels interessats, es realitza d’acord amb la normativa
vigent.
ATÈS que, en virtut de l’article 2, apartat 4, de l’Ordenança Fiscal Municipal que
regula la Taxa per la recollida d’escombraries del comerç, la indústria i les activitats
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professionals, la declaració de no subjecció i el projecte de gestió haurà de ser
aprovat pel Ple de l’Ajuntament i tindrà efectes en l’exercici següent a la data de la
sol·licitud.
ATÈS que aquest mateix article també assenyala que el Ple de l’Ajuntament podrà
establir que anualment es presenti documentació que acrediti que es segueixen
complint els requisits que preveu la normativa de residus comercials.
VIST que per tal de garantir en els propers exercicis la correcta aplicació del
Projecte de gestió integral de residus, és necessari que el productor dels residus
aporti durant el mes de desembre anterior a cada any al que resulti d’aplicació la no
subjecció a la Taxa, la següent documentació:
- Declaració, sota la seva responsabilitat, que té contractada la recollida de
tots els residus que produeix amb un gestor de residus autoritzat.
- Certificat dels gestors de residus conforme presten el servei de recollida de
residus.
VIST l’article 54 del Text refós de la Llei reguladora dels residus de Catalunya,
aprovat per Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, on, entre d’altres, s’estableix
que la persona titular d’una activitat comercial entregarà els residus que generi a
una persona gestora autoritzada, o bé s’acollirà al sistema de recollida i gestió de
l’Ens local competent.
VIST l’informe jurídic i proposta que consta a l’expedient.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR a les empreses relacionades a continuació i amb efectivitat
des de l’1 de gener de 2015 NO SUBJECTES a la Taxa per la Recollida
d’Escombraries del comerç, la indústria i les activitats professionals, pels locals i
activitats esmentats, APROVANT els Projectes de Gestió integral de residus
d’aquestes societats, informats favorablement pel Cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient:
1) MIQUEL ALIMENTACIÓ GRUP, SAU NIF A17371758, amb local d’activitat situat
al carrer Montserrat Roig núm. 25 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat,
classificada a l’epígraf de l’IAE 612.1, comerç a l’engròs de productes
alimentaris, begudes i tabacs, amb una superfície, segons consta per l’esmentat
tribut, de 5.962 m2.
2) ECO-RECICLAJE Y RECUPERACIÓN, SL, NIF B61105516, amb local d’activitat
situat al carrer Pablo Iglesias núm. 76 PB d’aquest municipi, on es realitza
l’activitat, classificada a l’epígraf de l’IAE 849.9, altres serveis independents
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ncop, amb una superfície, segons consta per l’esmentat tribut, de 1.614 m2.
3) ERE SERVICIOS JURÍDICOS, SL NIF B63057780, amb local d’activitat situat al
carrer Batllori 17 BS 01 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat, classificada a
l’epígraf de l’IAE 841, serveis jurídics, amb una superfície, segons consta per
l’esmentat tribut, de 415 m2.
4) GELABERT GESTIÓN DE RESIDUOS, SA, NIF A58943739, amb local d’activitat
situat al carrer Can Pi (abans Cr. Antiga del Prat) núm. 1 PB 01 d’aquest
municipi, on es realitza l’activitat, classificada a l’epígraf de l’IAE 921.2, serveis
de recollida de brosses i deixalles, amb una superfície, segons consta per
l’esmentat tribut, de 2.700 m2.
5) CARHAUS, SL, NIF B63291132, amb local d’activitat situat a la carretera del Mig
núm. 82 PB 01 d’aquest municipi, on es realitza l’activitat, classificada a l’epígraf
de l’IAE 691.2, reparació d’automòbils i bicicletes, amb una superfície, segons
consta per l’esmentat tribut, de 1.922 m2.
SEGON.- DECLARAR a l’empresa que es detalla a continuació i amb efectivitat des
de l’1 de gener de 2016 NO SUBJECTA a la Taxa per la Recollida d’Escombraries
del comerç, la indústria i les activitats professionals, pel local i activitat esmentat
APROVANT el Projecte de Gestió integral de residus d’aquesta societats, informat
favorablement pel Cap de Servei de Neteja i Medi Ambient:
1) CCIC EUROPE-TESTING, S.L., NIF B66224296, amb local d’activitat situat al
carrer Motors núm. 252 01 01, on es realitza l’activitat, classificada a l’epígraf de
l’IAE 843.9, altres serveis tècnics NCOP, amb una superfície, segons consta per
l’esmentat tribut, de 1.367 m2.
TERCER.- REQUERIR a les empreses esmentades a l’acord PRIMER, com a
productores de residus, per a l’aplicació de la no subjecció per a l’exercici 2016,
l’aportació en el termini de 10 dies a comptar des de l’endemà de la recepció
d’aquest acord la documentació que es detalla a continuació:
•

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

•

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

QUART.- REQUERIR a les empreses esmentades als acords anteriors PRIMER i
SEGON, com a productores de residus, per a l’aplicació de la no subjecció per a
l’exercici 2017 i successius, l’aportació durant el mes de desembre de l’any anterior
a la consideració de la no subjecció a la Taxa, la documentació següent:
•

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

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

CINQUÈ.- TRASLLADAR aquests acords a les empreses assenyalades a l’acord
PRIMER i SEGON, al director de l’Òrgan de Gestió Tributària, a la directora de
Serveis d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, al cap de Servei de Neteja i Medi
Ambient, a la Intervenció General i a la Tresoreria municipal.

ACORD 5.- RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER H.T.J., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
Atès que en data 1 de setembre de 2015, amb registre d’ entrada núm. 80, J.H.T.,
funcionari interí conserge d’escola d’aquest Ajuntament, va sol·licitar compatibilitat
per poder exercir com a cambrer en l’hosteleria en general, durant un màxim de
18,75 hores setmanals.
Atès que l’informe de la cap d’unitat de Ciutat Educadora, amb el vistiplau de la cap
de servei d’Educació, de 9 de setembre de 2015, manifesta que no veu cap
inconvenient en autoritzar la compatibilitat demanada per J.H.T., sempre i que es
realitzi fora del seu horari laboral.
Atès que l’ article 1 ap. 2d) de la Llei 21/1987, de 26 novembre d’ incompatibilitats
del personal al servei de l’ Administració de la Generalitat (LLI), disposa que
aquesta llei es també aplicable al personal al serveis de les corporacions locals,
ens, organismes i empreses que d’ elles depenguin.
Atès que estableix l’article 11 LLI que, en tot cas, el personal comprès en l’àmbit d’
aplicació de la mateixa no podrà exercir unes determinades activitats d’ entre les
quals, no es troba la de cambrer.
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Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc no es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat del l’ article 2 de la
referida llei d’ incompatibilitats.
Atès que per tant, el règim jurídic que s’ ha d’ aplicar ha de ser el disposat als
articles 12 , 13 i 14 de la LLI, que determina que la compatibilitat amb la segona
activitat no pot ser absoluta i que s’ ha de reconèixer, però que ateses les funcions
que desenvolupa l’ empleat sol·licitant, el reconeixement ha de tenir les següents
limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ 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 la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- No es pot reconèixer la compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que
comporten la percepció d’ un complement específic pel factor d’ incompatibilitat o
per un concepte equiparable.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Vist l’ informe de la cap d’Unitat de Ciutat Educadora.
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 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 al senyor J.H.T. la compatibilitat per exercir com a cambrer
en l’hoteleria en general, sempre que en l’exercici d’aquesta activitat no desenvolupi
serveis relacionats amb resolucions administratives d’aquest Ajuntament i sempre
que el temps que dediqui a la mateixa no sigui superior a 18,75 hores setmanals,
amb les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ horari.
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- 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 la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a J.H.T., a l’Àrea de Benestar i Drets Socials
(Servei d’Educació) i a la Junta de Personal Funcionari.

ACORD 6.- RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER L.S.M.C, PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que M.C.L.S., amb DNI XXXXXXXXX, funcionària interina d’aquest Ajuntament
ha sol·licitat la compatibilitat per a activitat pública per exercir activitat com a
professora associada a la Universitat de Barcelona (Departament Treball Social,
Campus Mundet).
Atès que la llei 53/1984, de 26 de desembre, d’ incompatibilitats del personal al
servei de les Administracions Públiques, a l’art. 2.1.c) disposa que aquesta llei, es
aplicable al personal al servei de les corporacions locals i dels organismes que en
depenen.
Atès que l’ article 4 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’ incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques, disposa que podrà autoritzar-se
la compatibilitat per al desenvolupament d’ un lloc de treball en l’ esfera docent com
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a professor universitari associat en règim de dedicació no superior a la del temps
parcial i amb una durada determinada.
L’ article 3 de la mateixa llei determina que l’ autorització de compatibilitat s’
efectuarà en raó de l’ interès públic. L’ article 4.6 de la Llei 21/1987, de 26 de
novembre, d’ incompatibilitats del personal al servei de l’ Administració de la
Generalitat, també aplicable a l’ administració local en virtut del seu article 1.2 d)
considera que es dóna interès públic si es tracta d’ un segon lloc de treball
directament relacionat amb les tasques docents que sigui objecte de lloc de treball
principal.
Atès que l’ article 3 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, concreta les següents
condicions en que s’ haurà d’ exercir la segona activitat:
- Serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ horari.
- Es condiciona al seu estricte compliment de la jornada i horari de treball.
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Atès que en l’informe de la cap de secció del Centre d’Atenció i Informació a la
Dona (CAID) per manifesta que les tasques com a professora associada per les
que sol·licita la compatibilitat M.C.L.S. no interfereixen amb la tasca assignada en el
CAID com a treballadora social.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l’ article 7 de la llei
53/1984, de 26 de desembre, disposa que la quantitat total percebuda per ambdues
activitats no ha de superar la remuneració prevista als pressupostos generals de l’
Estat per al càrrec de director general, ni la corresponent al principal incrementada
per als funcionaris del subgrup A2 en un 35%.
Atès que l’ article 9 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre d’ incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques i 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 disposen que l’ òrgan competent per reconèixer la compatibilitat és el
Ple de l’ ajuntament.
Vist l’ informe de la cap de secció del Centre d’Atenció i Informació a la Dona
(CAID).
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 atorga la competència per

…/…

33

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 a la senyora M.C.L.S. la compatibilitat per exercir funcions
com a professora universitària associada, en règim de dedicació parcial i amb una
durada determinada, a la Universitat de Barcelona (Departament de Treball Social,
Campus Mundet), amb les limitacions següents:
- Serà indispensable la prèvia i expressa autorització de compatibilitat.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ horari.
- Es condiciona al seu estricte compliment de la jornada i horari de treball.
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’
interessat canvi de lloc de treball en el sector públic.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a M.C.L.S., a l’Àrea de Benestar i Drets Socials
(Cap de secció del CAID) i a la Junta de Personal Funcionari.

ACORD 7.- RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER N.C.O., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:
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Atès que en data 22 de gener de 2015, amb número de registre d’entrada 8, Ò.N.
C., coordinador del servei de Mediació d’aquest ajuntament, va sol·licitar la
compatibilitat amb l’activitat de supervisió de mediadors per l’empresa PORTA
CABOT, S.L, durant 9 hores mensuals.
Atès que en data 3 de març de 2015 el coordinador de l’ Àrea de Seguretat,
convivència i Civisme emet informe en el que “considera que la dedicació i franja
horària de la tasca per a la que Ò.N.C. sol·licita la compatibilitat són perfectament
compatibles amb el seu horari laboral a l’ Ajuntament de l’ Hospitalet i tampoc s’
aprecia en la referida activitat cap altra motiu que pogués impedir l’estricte
compliment dels seus deures”.
Atès que l’ article 1 ap. 2d) de la Llei 21/1987, de 26 novembre d’ incompatibilitats
del personal al servei de l’ Administració de la Generalitat (LLI), disposa que
aquesta llei es també aplicable al personal al serveis de les corporacions locals,
ens, organismes i empreses que d’ elles depengui.
Atès que disposa l’ article 11 LLI que, en tot cas, el personal comprès en l’ àmbit d’
aplicació de la mateixa no podrà exercir unes determinades activitats d’ entre les
quals, no es troba la de cambrer.
Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc no es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat del l’ article 2 de la
referida llei d’ incompatibilitats.
Atès que per tant, el règim jurídic que s’ ha d’ aplicar ha de ser el disposat als
articles 12 , 13 i 14 de la LLI, que determina que la compatibilitat amb la segona
activitat no pot ser absoluta i que s’ ha de reconèixer, però que ateses les funcions
que desenvolupa l’ empleat sol·licitant, el reconeixement ha de tenir les següents
limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ 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 la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- No es pot reconèixer la compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que
comporten la percepció d’ un complement específic pel factor d’ incompatibilitat o
per un concepte equiparable.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Vist l’ informe del coordinador de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.

…/…

35

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 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 al senyor Ó.N.C. la compatibilitat per exercir funcions com a
supervisor mediador - Diputació de Barcelona, a l’empresa Porta Cabot S.L, sempre
que en l’exercici d’aquesta activitat no desenvolupi serveis relacionats amb
resolucions administratives d’aquest Ajuntament i sempre que el temps que dediqui
a la mateixa no sigui superior a 18,75 hores setmanals, havent de realitzar-se
l’activitat que es compatibilitza, en horari que no coincideixi amb la prestació de
serveis en aquest Ajuntament.
Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a Ó.N.C., a l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme i a la Junta de Personal Funcionari.

ACORD 8.- RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA PER L.P.S., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que en data 16 de març de 2015 S.L.P., auxiliar administratiu adscrit al servei
de Cultura d’ aquest ajuntament, va sol·licitar la compatibilitat del seu lloc de treball
amb l’ activitat de cambrer.
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Atès que en data 21 de juliol de 2015, la cap de servei de Cultura manifesta que no
veu cap inconvenient per autoritzar la compatibilitat demanada.
Atès que l’ article 1 ap. 2d) de la Llei 21/1987, de 26 novembre d’ incompatibilitats
del personal al servei de l’ Administració de la Generalitat (LLI), disposa que
aquesta llei es també aplicable al personal al serveis de les corporacions locals,
ens, organismes i empreses que d’ elles depenguin.
Atès que disposa l’ article 11 LLI que, en tot cas, el personal comprès en l’ àmbit d’
aplicació de la mateixa no podrà exercir unes determinades activitats d’ entre les
quals, no es troba la de cambrer.
Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc no es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat del l’ article 2 de la
referida llei d’ incompatibilitats.
Atès que per tant, el règim jurídic que s’ ha d’ aplicar ha de ser el disposat als
articles 12 , 13 i 14 de la LLI, que determina que la compatibilitat amb la segona
activitat no pot ser absoluta i que s’ ha de reconèixer, però que ateses les funcions
que desenvolupa l’ empleat sol·licitant, el reconeixement ha de tenir les següents
limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ 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 la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- No es pot reconèixer la compatibilitat al personal que ocupi llocs de treball que
comporten la percepció d’ un complement específic pel factor d’ incompatibilitat o
per un concepte equiparable.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Vist l’ informe de la cap de Servei de Cultura.
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 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.
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ACORDA:
Primer.- RECONÈIXER al senyor S.L.P. la compatibilitat per exercir com a cambrer
en l’hoteleria en general, sempre que en l’exercici d’aquesta activitat no desenvolupi
serveis relacionats amb resolucions administratives d’aquest Ajuntament i sempre
que el temps que dediqui a la mateixa no sigui superior a 18,75 hores setmanals,
amb les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ 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 la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Segon.- NOTIFICAR l’acord anterior a S.L.P., a l’Àrea de Benestar i Drets Socials
(Servei de Cultura) i a la Junta de Personal Funcionari.

ACORD 9.- RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA A M.R.J.M. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que en data 23 de febrer de 2015, amb registre d’ entrada núm. 25, J.M.M.R.,

…/…

38

agent de la Guàrdia Urbana d’ aquest Ajuntament, va sol·licitar la compatibilitat del
seu lloc de treball amb l’ activitat privada d’ exercici de l’ advocacia per compte propi
durant 18 hores setmanals.
Atès que l’ Intendent Major, cap de la Guàrdia Urbana d’ aquest Ajuntament, en el
seu informe de 22 de juliol de 2015, manifesta que les tasques diàries de J.M.M.R.,
són les pròpies assignades a les funcions d’agent de la Guàrdia Urbana i que
actualment està assignat a l’ unitat de convivència i civisme amb horari flexible en
funció de les necessitats de l’ unitat. També informa que aquest agent no pot
realitzar hores extraordinàries.
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 16/1191, de 10 de juliol, de policies
locals de Catalunya (LPLC) que estableix una regulació en el mateix sentit.
Atès que necessàriament, per tant, haurem d’ examinar la normativa que regula el
règim d’ incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’ incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LIPAP) i la llei 21/1987 de 26 de novembre d’
incompatibilitats del personal al servei de l’ administració de la Generalitat (LIPG),
que conté una regulació similar a la normativa estatal.
Atès que com ja s’ apuntat la LOFCSE i la LPLC fa una remissió a la normativa
general sobre incompatibilitats en el sentit que exceptua de la incompatibilitat, les
activitats que estan establertes en la legislació general, el que ens planteja la
qüestió de quin és l’ abast d’aquesta remissió: si s’ ha d’ entendre feta a tota la
normativa d’ incompatibilitats en bloc i per tant es podrien compatibilitzar activitats
públiques i privades amb les limitacions establertes a la pròpia LIPAP o si, per el
contrari, la remissió només s’ ha d’ entendre feta a l’ article 19 de la LIPAP o al
article 2 LIPG que enumeren quines activitats queden exceptuades del règim d’
incompatibilitats i que, per tant, es poden realitzar sense necessitat de
reconeixement de compatibilitat.
Atès que les primeres sentències que va dictar el Tribunal Suprem respecte d’
aquesta qüestió (STS de 23 gener de 1990; STS de 3 de setembre de 1990) van
ser restrictives, al considerar perjudicial per a l’ interès general la remissió en bloc a
la normativa general d’ incompatibilitat i reconeixent únicament la compatibilitat amb
aquelles activitats previstes a l’art. 19 de LIPAD.
Atès que va ser la sentència del TSJ de Madrid de 13 de maig de 2008 la que va
declarar la compatibilitat d’ un membre de la guàrdia civil amb l’ exercici d’ una
activitat privada, concretament de l’advocacia, basant-se en que la remissió feta per
la LOFCS s’ ha d’ entendre no només a l’ article 19 LIPAP sinó també als articles 11
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a 15, 3.1 i 11 de la mateixa llei. El Tribunal Suprem va estendre els efectes de la
sentencia del TSJ Madrid, en les sentències de 17 febrer de 2011, 5 de maig de
2011 i 16 febrer de 2012 a altres supòsits, provocant així un canvi en la doctrina
que havia mantingut fins el moment.
Atès que més recentment, és la Sentencia TSJ Madrid de 3 de desembre de 2013
que la concedeix la compatibilitat a un guàrdia civil per a l’ exercici de l’ activitat
privada d’ impartir classes d’ aspirants a ingrés a les forces i cossos de seguretat de
l’Estat, policies locals, exercit professional, personal de protecció civil bombers i
vigilants de seguretat i, a Catalunya, la sentencia del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, (que igualment mantenia una línea restrictiva), ha produït un canvi de
doctrina a partir de la Sentència 11 d’ abril de 2013, reconeixent a una Guàrdia
Urbana de Lleida la compatibilització de l’ exercici de l’ advocacia.
Atès que l’ article 1 ap. 2d) de la Llei 21/1987, de 26 de desembre, d’
incompatibilitats del personal al servei de les administració de la Generalitat disposa
que aquesta llei és també aplicable al personal al serveis de les corporacions locals,
ens, organismes i empreses que d’ elles depenguin, motiu pel qual és aquesta
norma l’ ha que hem d’ aplicar.
Atès que disposa l’ article 11 LIPG que, en tot cas, el personal comprès en l’ àmbit
d’ aplicació de la mateixa no podrà exercir unes determinades activitats d’ entre les
quals, no es troba la d’ exercici de la advocacia.
Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc no es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat del l’ article 2 de la
referida llei d’ incompatibilitats.
Atès que per tant, el règim jurídic que s’ ha d’ aplicar ha de ser el disposat als
articles 12 i 13 de la LIPG, que determina que la compatibilitat amb la segona
activitat no pot ser absoluta i que s’ ha de reconèixer, però que ateses les funcions
que desenvolupa l’ empleat sol·licitant, el reconeixement ha de tenir les següents
limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat com a
caporal de la policia local.
- No pot exercir a l’ Hospitalet.
No pot portar assumptes en contra l’ ajuntament de l’ Hospitalet.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ 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 la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
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incompatibilitats.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l’ article 14 de la LIPG
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. La policia local d’ aquest ajuntament
percep dins del complement específic el factor d’ incompatibilitat, motiu pel qual se li
haurà de deixar d’ abonar aquest factor a J.M.M.R..
Vist l’informe del 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 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 al senyor J.M.M.R. la compatibilitat per exercir funcions
com a advocat per compte propi, sempre, que el temps que dediqui a les mateixes,
no sigui superior a 18 hores setmanals i amb les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat com a
policia local.
- No pot exercir en l’ Hospitalet.
- No pot portar assumptes en contra de l’ ajuntament de l’ Hospitalet
- No pot modificar la jornada de treball i l’ 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 la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Segon.- DEIXAR d’abonar en el moment de l’aprovació de l’acord anterior a J.M.
M.R. el “factor d’incompatibilitat” dins del complement específic, per import de
41,91€ mensuals.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a J.M.M.R., a l’Àrea de Seguretat Convivència i
Civisme (Servei de Guàrdia Urbana) i a la Junta de Personal Funcionari.
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ACORD 10.- RELATIU A L’AUTORITZACIÓ DE LA COMPATIBILITAT
SOL·LICITADA A G.M.P., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren en la seva
part dispositiva:

Atès que en data 27 de gener de 2015, amb registre d’ entrada núm. 12, G.M.P.,
caporal de la Guàrdia Urbana d’ aquest ajuntament, va sol·licitar compatibilitzar
amb l’ activitat privada d’ exercici de l’ advocacia per compte propi durant 18,50
hores setmanals.
Atès que l’ Intendent Major, cap de la Guàrdia Urbana d’ aquest Ajuntament, en el
seu informe de 10 de febrer de 2015, manifesta que les tasques diàries de G.M.P.,
són les pròpies assignades a les funcions de caporal en el Reglament de la Guàrdia
Urbana i que consten detallades en el seu informe.
Atès que així mateix informa que G.M.P. està assignat a la unitat de proximitat amb
horari partit de matí - tarda fins el dia 30 de juny de 2015 i que serà assignat al torn
de tarda amb horari de 14 a 22 h i que al igual que la resta de la plantilla és
susceptible de fer hores extraordinàries, de forma voluntària.
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 16/1191, de 10 de juliol, de policies
locals de Catalunya (LPLC) que estableix una regulació en el mateix sentit.
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Atès que necessàriament, per tant, haurem d’ examinar la normativa que regula el
règim d’ incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’ incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques (LIPAP) i la llei 21/1987 de 26 de novembre d’
incompatibilitats del personal al servei de l’ administració de la Generalitat (LIPG),
que conté una regulació similar a la normativa estatal.
Atès que com ja s’ apuntat la LOFCSE i la LPLC fa una remissió a la normativa
general sobre incompatibilitats en el sentit que exceptua de la incompatibilitat, les
activitats que estan establertes en la legislació general, el que ens planteja la
qüestió de quin és l’ abast d’aquesta remissió: si s’ ha d’ entendre feta a tota la
normativa d’ incompatibilitats en bloc i per tant es podrien compatibilitzar activitats
públiques i privades amb les limitacions establertes a la pròpia LIPAP o si, per el
contrari, la remissió només s’ ha d’ entendre feta a l’ article 19 de la LIPAP o al
article 2 LIPG que enumeren quines activitats queden exceptuades del règim d’
incompatibilitats i que, per tant, es poden realitzar sense necessitat de
reconeixement de compatibilitat.
Atès que les primeres sentències que va dictar el Tribunal Suprem respecte d’
aquesta qüestió (STS de 23 gener de 1990; STS de 3 de setembre de 1990) van
ser restrictives, al considerar perjudicial per a l’ interès general la remissió en bloc a
la normativa general d’ incompatibilitat i reconeixent únicament la compatibilitat amb
aquelles activitats previstes a l’art. 19 de LIPAD.
Atès que va ser la sentència del TSJ de Madrid de 13 de maig de 2008 la que va
declarar la compatibilitat d’ un membre de la guàrdia civil amb l’ exercici d’ una
activitat privada, concretament de l’advocacia, basant-se en que la remissió feta per
la LOFCS s’ ha d’ entendre no només a l’ article 19 LIPAP sinó també als articles 11
a 15, 3.1 i 11 de la mateixa llei. El Tribunal Suprem va estendre els efectes de la
sentencia del TSJ Madrid, en les sentències de 17 febrer de 2011, 5 de maig de
2011 i 16 febrer de 2012 a altres supòsits, provocant així un canvi en la doctrina
que havia mantingut fins el moment.
Atès que més recentment, és la Sentencia TSJ Madrid de 3 de desembre de 2013
que la concedeix la compatibilitat a un guàrdia civil per a l’ exercici de l’ activitat
privada d’ impartir classes d’ aspirants a ingrés a les forces i cossos de seguretat de
l’Estat, policies locals, exercit professional, personal de protecció civil bombers i
vigilants de seguretat i, a Catalunya, la sentencia del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya, (que igualment mantenia una línea restrictiva), ha produït un canvi de
doctrina a partir de la Sentència 11 d’ abril de 2013, reconeixent a una Guàrdia
Urbana de Lleida la compatibilització de l’ exercici de l’ advocacia.
Atès que l’ article 1 ap. 2d) de la Llei 21/1987, de 26 de desembre, d’
incompatibilitats del personal al servei de les administració de la Generalitat disposa
que aquesta llei és també aplicable al personal al serveis de les corporacions locals,
ens, organismes i empreses que d’ elles depenguin, motiu pel qual és aquesta
norma l’ ha que hem d’ aplicar.
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Atès que disposa l’ article 11 LIPG que, en tot cas, el personal comprès en l’ àmbit
d’ aplicació de la mateixa no podrà exercir unes determinades activitats d’ entre les
quals, no es troba la d’ exercici de la advocacia.
Atès que per altra banda, aquesta activitat tampoc no es troba dins de les activitats
permeses i que no necessiten reconeixement de compatibilitat del l’ article 2 de la
referida llei d’ incompatibilitats.
Atès que per tant, el règim jurídic que s’ ha d’ aplicar ha de ser el disposat als
articles 12 i 13 de la LIPG, que determina que la compatibilitat amb la segona
activitat no pot ser absoluta i que s’ ha de reconèixer, però que ateses les funcions
que desenvolupa l’ empleat sol·licitant, el reconeixement ha de tenir les següents
limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat com a
caporal de la policia local.
- No pot exercir a l’ Hospitalet.
No pot portar assumptes en contra l’ ajuntament de l’ Hospitalet.
- No pot modificar la jornada de treball i l’ 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 la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Atès que respecte a les limitacions en el règim retributiu, l’ article 14 de la LIPG
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. La policia local d’ aquest ajuntament
percep dins del complement específic el factor d’ incompatibilitat, motiu pel qual se li
haurà de deixar d’ abonar aquest factor a G.M.P..
Vist l’informe del 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 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,
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ACORDA:
Primer.- RECONÈIXER al senyor G.M.P. la compatibilitat per exercir funcions com a
advocat per compte propi, sempre, que el temps que dediqui a les mateixes, no
sigui superior a 18,50 hores setmanals i amb les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’ estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat o independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat com a
policia local.
- No pot exercir en l’ Hospitalet.
- No pot portar assumptes en contra de l’ ajuntament de l’ Hospitalet
- No pot modificar la jornada de treball i l’ 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 la activitat privada.
- La dedicació màxima de la segona activitat no pot ser superior al 50% de la
jornada ordinària.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’ aplicació al règim d’
incompatibilitats.
Segon.- DEIXAR d’abonar en el moment de l’aprovació de l’acord anterior a G. M.
P. el “factor d’incompatibilitat” dins del complement específic, per import de 41,91€
mensuals.
Tercer.- NOTIFICAR aquest acord a G.M.P., a l’Àrea de Seguretat Convivència i
Civisme (Servei de Guàrdia Urbana) i a la Junta de Personal Funcionari.

ACORD 11.- RELATIU A DONAR COMPTE AL PLE DE LA RESOLUCIÓ
298/2016, DE 22 DE GENER, DE DECLARACIO D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2016 I DE LA PLANTILLA DEL
PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article
123.1. a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
DÓNA COMPTE al Ple de la Resolució del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals número 298/2016, de 22 de gener que literalment diu:

…/…

45

“RESOLUCIÓ RELATIVA A DECLARACIÓ D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL
PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI 2016 I DE LA PLANTILLA DEL
PERSONAL AL SERVEI DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
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 5527 i 5530 ambdós de data 15 de juny de 2015, i publicat el
darrer al BOPB de data 25 de juny de 2015, 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 2016.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 22 de
desembre de 2015, va acordar aprovar inicialment el pressupost general i la plantilla
de personal al servei de l’Ajuntament, per a l’exercici 2016.
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 2015, 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 de la Vicesecretària, en funcions de Secretària General del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, de data 19 de gener, en relació a la
presentació d’al·legacions en el termini de 15 dies hàbils comptats a partir del 18 de
desembre de 2015, fins al 15 de gener de 2016.
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; es considera que no s’han presentat al·legacions a l’aprovació del
pressupost general i la plantilla del personal al servei de l’ajuntament, per tant es
consideren definitivament aprovats en data 16 de gener de 2016, un cop finalitzat el
termini d’exposició pública.

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 5530, de 15 de juny de
2015, publicat en el BOPB de 25 de juny de 2015,
RESOL:
PRIMER.- DECLARAR aprovat definitivament, en data 16 de gener de 2016; el
pressupost general de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, així com les
corresponents bases d’execució del pressupost per a l’exercici 2016.
SEGON.- DECLARAR aprovada, en data 16 de gener de 2016; la plantilla de
personal al servei de l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, per a l’exercici 2016.
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TERCER.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i al
Tauló d’anuncis d’aquesta Ajuntament, l’anunci d’aprovació definitiva del pressupost
general i de la plantilla de personal, per a l’exercici 2016, de conformitat amb
l’article 169.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els anteriors acords a la Secretaria General, a la Intervenció
General a la Tresoreria Municipal, i als serveis municipals que en puguin estar
interessats, a través de la intranet municipal.”

ACORD 12.- RELATIU A DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ 521/2016, DE
28 DE GENER, RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA D’AUDITORIES I
ACTUACIÓ DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2016, REFERIT ALS
ESTATS I COMPTES ANUALS A 31 DE DESEMBRE DE 2015.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

Atès que en data 28-01-2016 la Interventora General ha emès la resolució número
521, per la que aprova el pla d’auditories i actuacions de control financer per a l’any
2016, referit als estats i comtes anuals a 31-12-2015, a l’empara del que disposa el
Text Refòs de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat pel RDL
2/2004, de 05-03, i la resta de normativa complementària, els articles 130, 133 i 134
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DONAR-SE PER ASSABENTAT del “Pla d’auditories i actuacions de
control financer per a l’any 2016”, a efectuar sota la direcció de la Intervenció
General, aprovat per resolució 521, de 28-01-2016, que es transcriu a continuació:
“RESOLUCIÓ RELATIVA A L’APROVACIÓ DEL PLA D’AUDITORIES I
ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER PER A L’ANY 2016, REFERIT ALS
ESTATS I COMPTES ANUALS A 31.12.2015.
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Vist el que disposa l’article 130 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim
Local i les competències que atorga a la Intervenció General el Real Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que l’article 213 del Text Refós de la Llei 39/1988 de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes Locals (LRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004
de 5 de març assenyala que la funció de control intern s’efectuarà en la seva triple
accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control d’eficàcia,
definint-se aquests conceptes als articles 220 i 221 de l’esmentat cos legal.
Atès que l’Ajuntament Ple en data 19/09/1997, aprovà l’anomenada “Instrucción
desarrollando el régimen de control interno” en l’àmbit d’aquesta Administració
municipal; i que la Regla 33.2 estableix que els plans de control financer s’hauran
d’incloure anualment en les bases d’execució dels pressupostos generals i en aquest
sentit ho recullen les disposicions addicionals primera, segona i tercera de les Bases
d’Execució del Pressupost per l’exercici 2016.
Atès que els serveis de la Intervenció General duran a terme les actuacions
administratives que conformen l’anomenat “Pla d’auditories i actuacions de control
financer de l’any 2016” i així mateix la societat privada municipal de capital totalment
local ha comunicat a aquesta Intervenció General la designació d’auditor de comptes,
inscrit al Registre Oficial d’Auditors de Comptes del Ministeri d’Economia i Hisenda i
Competitivitat, que hauran d’actuar en els comptes anuals tancats a 31/12/2015 i que,
així mateix, els concessionaris dels serveis administratius han acomplert el mateix
tràmit.
Atès que pels serveis de la Intervenció General, per falta de mitjans, es duran a terme
els tràmits administratius amb objecte de procedir a la contractació d’auditors externs
inscrits en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes del Ministeri d’Economia i
Competitivitat, que actuaran com a coadjuvants de la Intervenció General, tant per
portar a terme els informes de control financer pels quals s’evidenciï la correcta o
incorrecta aplicació de les subvencions que, superiors a 600 euros, s’han atorgat amb
càrrec als pressupostos de l’exercici 2015, com per la realització de les revisions
limitades dels contractes de serveis de gestió indirecta i altres treballs d’auditoria
referits al 31 de desembre de 2015.
Vist l’article 213 en relació a l’article 220 del Text Refós de la LRHL, la Regla 33.2 i
concordants de la “Instrucción desarrollando el régimen de control interno”, d’aquesta
Administració, així com el que disposen les disposicions addicionals primera, segona i
tercera de les Bases d’Execució del Pressupost per l’exercici 2016.
Vist l’informe de la Interventora General número 2/2016, de 26 de gener de 2016.
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,
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RESOL:
PRIMER.- APROVAR el “Pla d’auditories i actuacions de control financer per a l’any
2016” referit als estats i comptes anuals al 31 de desembre de 2015, a efectuar sota
la direcció de la Intervenció General que es detallen, i en els expedients
administratius de concessió de subvencions, expressant-se tot seguit els auditors
externs a actuar i el termini d’execució dels informes i de les certificacions auditores
a realitzar.
a)Societats privades municipals, de capital totalment local:
a.1.) Auditories de comptes anuals,d’acord amb el Decret Legislatiu 1/2011, d’ ú de
12 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, i en
aquells aspectes que els hi siguin d’aplicació per la Llei 22/2015, de 20 de juliol, per
la qual s’aprova Llei d’Auditoria de Comptes. Auditors contractats per les societats1.
Entitat

Auditor

Termini
execució
La Farga Gestió d’ Equipaments Municipals, Uniaudit Oliver Camps, 30/6/2016
S.A
S.L.
a.2) Revisions limitades del compliment de les encomanes de gestió i altres treballs
d’auditoria.
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General
Entitat
Auditor
Termini
execució
La Farga Gestió d’ Equipaments Municipals, S.A
Verificació del compliment de les encomanes de Uniaudit Oliver Camps, 30/6/2016
S.L.
gestió. Referents a:
• Control dels estacionaments vigilats o
amb control horari, Zona blava, verda i
groga
• Servei de Grua municipal
• Gestió equipament municipal Torre
Barrina
• Mitjans de comunicació
• Centre d’activitats
• Gestió d’aparcaments municipals
• Altres treballs de verificació a determinar
b) Persones o empreses adjudicatàries de la gestió indirecta de serveis.
b.1) Auditoria de comptes anuals i/o revisions limitades, Auditors a contractar pels
1

La Disposició addicional 14a de la Llei 22/2015, de 20, concreta els aspectes d’aquesta que no
entren en vigor fins al 16 de juliol de 2016.
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gestors d’acord amb els contractes.
Entitat

Auditor

Complex Esportiu Tennis l’Hospitalet
Serveis Funeraris de L’ Hospitalet
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 (**)
Poliesportiu les Planes.
(*) Període 01/01/2015 a 30/09/2015
(**) Període 01/09/2014 al 31/8/2015

Gm Auditors, S.L.
M-Borso & Izuzquiza Auditores
Mazars
Audiaxis Auditor SRL.
Gabinet tècnic d’Auditoria
Consultoria
Gabinet tècnic d’Auditoria
Consultoria
Gabinet Tècnic d’Auditoria
Consultoria
Gabinet Tècnic d’Auditoria
Consultoria
NT Auditors consultors S.L.

Termini
execució
30/6/2016
30/6/2016
30/6/2016
30/6/2016
i 30/6/2016
i 30/6/2016
i 30/6/2016
i 30/6/2016
30/6/2016

b.2) Revisions limitades del compte d’explotació i altres treballs d’auditoria .
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General.
Concessions administratives
Entitat

Auditor

Revisió limitada compte explotació
Morenilla Consultores Auditores SL
complex Esportiu L'Hospitalet Nord
Informe equilibri financer 1999-2015.
Gestions interessades
Entitat
Poliesportiu Santa Eulalia i
Gasòmetre
Poliesportiu Municipal Bellvitge

Morenilla Consultores Auditores SL
Auditor

Pista Cecili Tarruella Forné

Termini
execució
30/6/2016
30/6/2016
Termini
execució
30/6/2016

Morenilla
Consultores 30/6/2016
Auditores,SL
Poliesportiu Municipal Fum d'Estampa. Cecili Tarruella Forné
30/6/2016
Revisió limitada i compliment de la
finalització del contracte (30/11/2015)
c) Altres treballs d’auditoria.
Auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General o a través
de mitjans propis.
Revisions limitades i auditories de compliment.
Entitat

Auditor

Termini

…/…

50

Revisió limitada dels Serveis integrals
atenció domiciliaria.
Auditoria compliment Escola bressol
Casa dels Arbres (*)
Auditoria compliment Escola bressol
Casa del Molí (*)
Auditoria compliment Escola bressol
Casa dels Contes. (*)
Auditoria compliment Escola bressol
Casa del Parc. (*)
Auditoria compliment Escola bressol
Casa de les Flors (*)
Auditoria compliment Escola bressol
Casa de la Muntanya (curs escolar 20142015)
(*) Període 01/01/2015-30/09/2015

execució
30/6/2016

Faura-Casas,
Auditores
Consultores, SL
Faura-Casas,
Auditores
Consultores, SL
Faura-Casas,
Auditores
Consultores, SL
Faura-Casas,
Auditores
Consultores, SL
Cecili Tarruella Forné

30/6/2016

Cecili Tarruella Forné

30/6/2016

Faura-Casas,
Consultores, SL

30/6/2016
30/6/2016
30/6/2016

Auditores 30/6/2016

d) Auditories operatives i de procediments i altres treballs de verificació.
Auditoria mensual del Pla de viabilitat de
serveis del servei municipal del
Poliesportiu municipal de Bellvitge
Auditoria de sistemes del circuit de
factures. Llei 25/2013
Auditoria
de
procediments
dels
poliesportius
municipals
gestionats
mitjançant gestió directa
Verificacions de les nòmines de
Personal, periodicitat quadrimestral

Morenilla
Consultores 31/12/2016
Auditores,SL
Auditors externs
A determinar
Auditors externs
A determinar

30/6/2015
30/6/2015

Personal de la Intervenció Per
General
quadrimestres
vençuts

e) Auditoria fundacions privades municipals
Entitat

Auditor

Auditoria Financera de la Fundació Cecili Tarruella Forné
privada municipal Arranz Bravo

Termini
execució
30/6/2016

f) Certificacions auditores de les subvencions rebudes per persones o
empreses superiors a 600 euros amb càrrec al Pressupost General de
l’exercici 2015, així com d’aquelles d’import inferior seleccionades en el
mostreig de les despeses fetes efectives per bestretes de caixa fixa.
El nombre de perceptors a revisar i per tant el nombre de certificacions auditores a
efectuar es determinarà en funció de les dades obtingudes del sistema de
comptabilitat general d’aquesta Administració.
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Els auditors contractats en qualitat de coadjuvants de la Intervenció General d’acord
amb els contractes de serveis aprovats per la Junta de Govern Local en sessions
de 3 i 17 de febrer de 2015 són: Faura-Casas, Auditores Consultores, SL, Cecili
Tarruella Forné, Auditor, Morenilla Consultores Auditores Consultores, SLPU i
Uniaudit Oliver Camps, SL.
SEGON. Proposar al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i serveis Centrals que
sotmeti a coneixement del Ple el “Pla d’auditories i d’actuacions de control financer
per l’any 2016, referit als estats i comptes anuals al 31 de desembre de 2015”, a
efectuar sota la direcció de la Intervenció General que inclou les auditories de
comptes anuals i les revisions limitades i de compliment dels serveis prestats de
gestió directa i indirecta, les certificacions auditores de les subvencions concedides
que en el mateix es detallen i els auditors externs a actuar i el termini d’execució
dels informes a realitzar.
TERCER.-Comuniqui’s els presents acords al Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i
Serveis Centrals i a la Unitat Fiscal de la Intervenció General”.
SEGON.- COMUNIQUI’S el present acord a la Intervenció General.

ACORD 13.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTAT DELS INFORMES DE
TRESORERIA I D’INTERVENCIÓ, D’ACORD AMB L’ARTICLE 5 DE LA LLEI
15/2010, DE 5 DE JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE
DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE,
SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE
LES FACTURES, REFERITS AL 31.12.2015 (4ART TRIMESTRE 2015).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

Atès que la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de
desembre, per la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les
operacions comercials, va entrar en vigor el 7/7/2010 i que estableix en l’article 4.3
que els Tresorers, o en el seu defecte, els Interventors de les Corporacions locals
elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis establerts
en la Llei pel compliment del pagament de les obligacions de cada Entitat local, que
inclourà necessàriament el nombre i quantia global de les obligacions pendents en
les que s’està incomplint el termini.
Atès que l’article 10 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònic i creació del registre de factures en el sector Públic preveu que l’òrgan
que tingui atribuïda la funció de comptabilitat efectuarà requeriments periòdics
d’actuació respecte de les factures pendents de reconeixement de l’obligació per les
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quals hagin transcorregut més de tres mesos des de que van ser anotades al
registre de factures i no s’ha efectuat el reconeixement de l’obligació.
Atès que l’informe al què es fa esment al paràgraf anterior ja s’ha retut a la
Intervenció General.
Atès el que disposa la Instrucció reguladora de la gestió del Registre centralitzat de
factures i demès documents emesos pels contractistes aprovada pel Ple municipal
el 22 de febrer de 2011, i que per part de la Intervenció general s’ha rebut l’informe
al qual fa referència l’article 10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre..
Vistos els informes de la Tresoreria i de la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, i amb
el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER. Donar-se per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal
sobre el compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la
informació facilitada pels responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa
l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, així com de la incorporació al mateix de
la relació de factures o documents justificatius presentats pels contractistes,
elaborada per la Intervenció General, respecte dels quals hagi transcorregut més de
tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no s’hagin tramitat els
corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de desembre de
2015 (4art Trimestre 2015).
SEGON. Remetre al Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de
Catalunya, i al Ministerio de Economía y Hacienda, d’acord amb el previst en
l’article 4.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol de 2010, l’infome emès per la Tresoreria
General.

ACORD 14.- RELATIU A DONAR-SE PER ASSABENTATS DE L’EXECUCIÓ
DEL PLA D’AUDITORIES I D’ACTUACIONS DE CONTROL FINANCER DUT A
TERME PER LA INTERVENCIÓ GENERAL D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ
DURANT L’ANY 2015, REFERIT A L’EXERCICI 2014, EN APLICACIÓ DE LA
RESOLUCIÓ DE L’INTERVENTOR GENERAL NÚM. 7627/2014, DE 8
D’OCTUBRE I DE L’ACORD DEL PLE DE 28 D’OCTUBRE DE 2014, I DELS
INFORMES QUE OBREN A L’EXPEDIENT DE LA SEVA RAÓ.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
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L’article 213 del Text Refós de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de
les Hisendes Locals (LRHL) disposa que la funció de control intern s’efectuarà en la
seva triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de
control d’eficàcia i que així mateix l’article 220 i 221 de l’esmentat cos legal, regulen
allò que s’entén per control financer i control d’eficàcia.
L’Ajuntament Ple en data 19/09/1997, aprovà l’anomenada “Instrucción
desarrollando el régimen de control interno”, en l’àmbit d’aquesta Administració
municipal i que la seva Regla 33.1 a) estableix que queden sotmesos a control
financer les societats privades municipals i que la Regla 33.1.b) estableix que
també quedaran sotmesos a aquest control financer les persones o entitats que
rebin subvencions a càrrec dels pressupostos municipals.
La disposició addicional 1a. i 2a. de les bases d’execució dels pressupostos
generals d’aquesta Administració per l’exercici 2014 regulen els ens i persones
sotmeses a control financer no permanent, en aplicació d’allò que disposa la Regla
33.2 de la “Instrucción que desarrolla el régimen de control interno” en l’àmbit
d’aquest Ajuntament.
Per resolució de l’Interventor General núm. 7627/2014, de 8 d’octubre es va aprovar
el Pla d’auditories i actuacions de control financer per l’any 2015, referit als estats i
comptes anuals tancats al 31 de desembre de 2014, de la qual el Ple municipal
restà assabentat en sessió del 28 d’octubre de 2014.
Donat que els serveis dependents d’aquesta Intervenció General han portat a terme
durant l’any 2015, referits a l’exercici 2014, actuacions de control financer sobre les
societats privades municipals amb capital totalment local, sobre les concessions
administratives atorgades per aquesta Administració a terceres persones, sobre els
ens o persones que actuen mitjançant gestió interessada en els serveis municipals,
així com sobre els ens o persones que han rebut subvencions a càrrec dels
pressupostos d’aquesta Administració.
Vist l’article 220 de la LRHL i Regles 33 i 37.2 així com les concordants amb les
mateixes de la “Instrucción desarrollando el régimen de control interno” per a
aquesta Administració, aprovat pel Plenari en data 19/09/1997, així com les
disposicions addicionals que conté les bases d’execució dels pressupostos per a
l’exercici 2014.
Vistos els informes de la Intervenció General que recullen el resultat de les
actuacions dutes a terme en execució del Pla d’auditories i d’actuacions de control
financer de l’any 2015 corresponents a l’exercici 2014, núm. 31/2015 de 14 de
setembre i núm. 4/2016 de 9 de febrer.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Hisenda i Serveis
Centrals, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
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PRIMER.Donar-se per assabentats de l’execució del Pla d’Auditories i d’actuacions de
control financer dut a terme per la Intervenció General d’aquesta Administració
durant l’any 2015, referit a l’exercici 2014, en aplicació de la resolució de
l’Interventor General núm. 7627/2014, de 8 d’octubre i de l’acord del Ple de 28
d’octubre de 2014, i dels informes que obren a l’expedient de la seva raó i que es
reflecteixen a continuació :
1. Informes sobre el resultat del Pla d’Auditories i d’actuacions de control financer
de l’exercici 2014, núm. 31/2015, de 14 de setembre i informe complementari de
l’anterior núm. 4/2016, de 9 de febrer.
2. Informe 13/2015, de control financer de la Societat Privada Municipal “La Farga”
Gestió d’equipaments municipals (SPM), referit als estats i comptes anuals
tancats a 31/12/2014, de 28 d’abril de 2015, auditats per UniauditOliverCamps,
Auditoria-consultoria, de 19 de març de 2015.
3. Informe 28/2015, de control financer de la Fundació Privada Arranz Bravo,
referit als estats i comptes anuals tancats a 31/12/2014, de 28 de juliol, en base
a l’informe emès per l’auditor coadjuvant de la Intervenció General Cecili
Tarruella el 20 de juny de 2015.
4. Informes de control financer de les revisions limitades del compte d’explotació
de les gestions interessades i concessions administratives següents:
•
•
•
•
•

Complex Esportiu L'Hospitalet Nord.
Informe equilibri financer 1999-2014. Complex Esportiu l’Hospitalet Nord.
Poliesportiu Santa Eulàlia i Pista Gasòmetre.
Poliesportiu Municipal Bellvitge.
Poliesportiu Municipal Fum d'Estampa.

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

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

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

7. Auditores de procediments i altres treballs de control financer:
•
•
•
•

Informes de seguiment del compliment del Pla de viabilitat dels serveis
municipals del Poliesportiu Municipal Bellvitge “Sergio Manzano”.
Revisió limitada del compte d’explotació del Conveni de Serveis Integrals
d’Atenció Domiciliaria amb l’empresa SUARA SERVEIS SCCL.
Verificació addicional de les despeses satisfetes mitjançant manaments
a justificar.
Informes de control financer de la fiscalització de les nòmines.

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

Auditor
Parés
Auditores
Consultores) S.L..

(Auditores-

Grupo L&L Auditores Asesores
Fiscales-Consultores
Mazars Auditores SLP

Audiaxis Auditor SLP

Gabinet Tècnic
Consultoria S.A.

d’Auditoria

i

Gabinet

d’Auditoria

i

Tècnic
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la concessió administrativa Escola bressol
Municipal Casa dels Contes
Revisions limitades del compte d’explotació de
la concessió administrativa Escola bressol
Municipal Casa de les Flors
Revisió limitada del compte d’explotació de la
concessió administrativa Escola bressol
Municipal Casa de la Muntanya
Auditoria dels comptes anuals de la Gestió del
Poliesportiu municipal les Planes.

9.

Consultoria S.A.
Gabinet Tècnic
Consultoria S.A.

d’Auditoria

i

Gabinet Tècnic
Consultoria S.A.

d’Auditoria

i

HLB Bové Montero y Asociados.

Informes sobre control financer de verificacions de subvencions europees.
•

Informes de verificació sobre les actuacions de preparació, execució,
seguiment i control de les obligacions i responsabilitats de l’ajuntament
de l’Hospitalet, en qualitat d’organisme intermig, davant la Comissió
Europea i la Subdirecció General de Fons Comunitaris del Ministeri
d’Economia i Hisenda, de les actuacions incloses en l’Eix 2 “Medi
ambient i desenvolupament sostenible” i Eix 5 “Assistència Tècnica”, del
programa operatiu Fons de Cohesió-Feder 2007/2012.

•

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

10. Certificacions auditores, emeses per auditors inscrits al Registre Oficial
d’Auditors de Comptes del Ministerio de Economía y Hacienda, de l’aplicació de
les subvencions atorgades per l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, a
l’exercici 2014.

SEGON.- Els resultats dels controls financers esmentats a l’acord anterior, consten
al propi expedient que es tramita.
TERCER.-Traslladi’s el present acord als Tinents d’Alcalde de les àrees
administratives escaients, als efectes del seu coneixement i comunicació posterior
als concessionaris administratius i als perceptors de subvencions municipals.

ACORD 15.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ REGULADORA
DELS PERCENTATGES DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT, LA QUAL
S’APLICARÀ A LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE
L’EXERCICI 2015 I SEGÜENTS.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
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Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat mitjançant acord plenari va
aprovar en l’any 1998 una instrucció reguladora per al càlcul dels percentatges de
saldos de dubtós cobrament, els quals s’han aplicat en cada exercici pressupostari
fins l’exercici 2014 inclòs per al càlcul del romanent de tresoreria derivat de la
liquidació pressupostària.
Atès que l’article 191.2 del Reial decret 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TRLHL) i l’article 103 del
reial decret 500/1990, de 20 d’abril, estableixen que el romanent de tresoreria s’ha
de minorar per l’import dels drets pendents de cobrament que es considerin de
difícil o impossible recaptació i que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, introdueix l’article 193 bis en el
TRLHL. Aquest article, sota el títol “drets de difícil o d’impossible recaptació”
estableix que les entitats locals hauran d’informar al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques i el seu ple o òrgan equivalent, del resultat de l’aplicació
dels criteris determinants dels drets de difícil o d’impossible recaptació, amb els
límits mínims següents:
0%
Exercici x (exercici al que correspon la
liquidació )
Exercici x-1
25%
Exercici x-2
25%
Exercici x-3
50%
Exercici x-4
75%
Exercici x-5
75%
Exercici x-6 i anteriors
100%
Atès que la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha realitzat una fiscalització
sobre els criteris de càlcul de saldos de dubtós cobrament dels ajuntament de
Catalunya, les conclusions dels quals han donat lloc als informes 20/2014 i 21/2014
(aquest últim corresponent als municipis amb una població superior a 100.000
habitants) i com en relació a aquests treballs efectuats recomana utilitzar els
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següents criteris:
a) Drets reconeguts nets pendents de cobrament dels capítols 1, 2 i 3
excloses les multes de circulació.
Exercici x (exercici al que correspon la 10%
liquidació )
Exercici x-1
30%
Exercici x-2
60%
Exercici x-3
90%
Exercici x-4
100%
Exercici x-5
100%
Exercici x-6 i anteriors
100%
b) Multes de circulació
Exercici x (exercici al que correspon la 50%
liquidació )
Exercici x-1
50%
Exercici x-2
60%
Exercici x-3
90%
Exercici x-4
100%
Exercici x-5
100%
Exercici x-6 i anteriors
100%
Atès que la Vicentervenció-funció comptable d’aquest Ajuntament ha analitzat una
sèrie històrica extreta de la informació comptable dels drets reconeguts nets
pendents de cobrament corresponents al període 2007-2014, anàlisi de la qual
resulta la conveniència d’adequar els criteris de càlcul dels percentatges de a la
mitjana aritmètica de la realitat dels saldos que s’han obtingut a 31 de desembre de
cada exercici.
Vist que la regla 8 c) de la Instrucció del model normal de comptabilitat per a
l’administració local, aprovada per Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre
atribueix al Ple de la Corporació la competència per determinar a proposta de la
Intervenció o òrgan que tingui atribuïda la funció de la comptabilitat, la determinació
dels criteris per calcular l’import dels drets de cobrament de dubtosa o impossible
recaptació.
Vist que la nota 24.6 de la memòria dels comptes anuals ha d’incloure informació
detallada dels saldos de dubtós cobrament, que contindrà, al menys, el mètode
d’estimació i els criteris establerts per l’entitat per a la determinació de la seva
quantia, així com els imports obtinguts per aplicació d’aquests criteris.
Vist que el marc conceptual de la comptabilitat pública defineix el principi comptable
de la uniformitat com aquell que adoptat un criteri comptable dins les alternatives
permeses haurà de mantenir-se en el temps i aplicar-se a tots els elements
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patrimonials que tinguin les mateixes característiques mentre no s’alterin els
supòsits que varen motivar la seva elecció i que en tot cas si procedeix l’alteració
justificada dels criteris utilitzats, aquesta circumstància haurà de constar en la
memòria, indicant la incidència quantitativa i qualitativa de la variació sobre els
comptes anuals.
Vist l’informe de la Intervenció General núm. 5/2016 de 9 de febrer de 2016, en
relació als saldos de dubtós cobrament.
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:
Aprovar la Instrucció reguladora dels percentatges dels saldos de dubtós
cobrament , la qual s’aplicarà a la liquidació del pressupost municipal de l’exercici
2015 i següents, que tot seguit es transcriu.
INSTRUCCIÓ REGULADORA DELS PERCENTATGES DELS SALDOS DE
DUBTÓS COBRAMENT
PRIMER.- PERCENTATGES D’APLICACIÓ PER AL CALCUL DELS SALDOS DE
DUBTÓS COBRAMENT
a) Els percentatges d’aplicació per al càlcul dels saldos de dubtós cobrament
als capítols 1, 2, 3 i 5 (excepte multes de circulació) seran els següents:
Exercici x (exercici al que correspon la 7%
liquidació )
Exercici x-1
50%
Exercici x-2
75%
Exercici x-3
75%
Exercici x-4
80%
Exercici x-5
90%
Exercici x-6 i anteriors
100%
b) Percentatge de drets reconeguts nets pendents de cobrament de multes de
circulació.
Exercici x (exercici al que correspon la 54%
liquidació )
Exercici x-1
70%
Exercici x-2
60%
Exercici x-3
80%
Exercici x-4
90%
Exercici x-5
90%
Exercici x-6 i anteriors
100%
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SEGON.- CRITERIS D’APLICACIÓ PER AL CALCUL DELS SALDOS DE
DUBTÓS COBRAMENT
Els drets reconeguts nets que constituiran la base sobre la qual s’aplicaran
els percentatges seran els següents:
a) Capítol 1. Impostos directes
S’inclouran tots els drets reconeguts nets pendents de cobrament. Els
ingressos corresponents a la cessió del rendiment recaptatori de l’impost
sobre la renda de les persones físiques genera un dret contret simultani al
seu ingrés, per tant no haurà drets pendents de cobrament d’aquesta
naturalesa.
b) Capítol 2. Impostos indirectes
S’inclouran els drets reconeguts nets pendents de cobrament per l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres. A l’igual que en el cas dels
impostos directes, els ingressos corresponents a la cessió del rendiment
recaptatori de l’impost sobre el valor afegit i dels impostos especials,
generen un dret contret simultani al seu ingrés i tant en aquests no hi ha
drets pendents de cobrament.
c) Capítol 3. Taxes, preus públics i altres ingressos
S’inclourà la totalitat dels drets reconeguts nets pendents de cobrament
d’aquest capítol excepte quotes urbanístiques i aprofitaments
urbanístics.
d) Capítol 5. Ingressos patrimonials
S’inclouran tots els drets reconeguts nets pendents de cobrament d’aquest
capitol.
TERCER.- Capítols DEL PRESSUPOST D’INGRESSOS EXCLOSOS DE LA
BASE DE CALCUL DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
a) Capítols 4 i 7. Subvencions i transferències corrents i de capital
D’acord amb el principi de meritació i amb l’establert en la norma de registre
i valoració 18ª de la ICAL 2013, el reconeixement dels drets corresponents a
subvencions i transferències que hagin estat concedides a l’ajuntament es
comptabilitza quan hi ha constància que per a l’ens concedent la subvenció
o transferència que ha atorgat constitueix una obligació vençuda, líquida i
exigible, raó per la qual no es dota cap quantia en aquests capítols en
concepte de saldos de dubtós cobrament.
b) Capítol 6. Inversions reals
El reconeixement de drets per l’alienació d’immobilitzat es realitza quan
s’efectua la venda del mateix i es dóna de baixa en l’inventari. Per aquesta
raó en aquest supòsit tampoc es doten saldos de dubtós cobrament.
c) Capítols 8 i 9 Actius financers i passius financers.
Atesa la naturalesa i els criteris de comptabilització (principi de caixa) de les
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operacions incloses en aquests capítols, no és procedent la dotació de
saldos de dubtós cobrament.
d) Operacions no pressupostàries
Amb caràcter general els saldos de deutors no pressupostaris no formaran
part del càlcul de la base de saldos de dubtós cobrament, llevat els
corresponents a deutors per iva repercutit. En tot cas atesa la naturalesa
singular dels deutors no pressupostaris quan es consideri convenient es
justificarà la inclusió de deutes d’aquesta naturalesa en la base per al càlcul
de saldos de dubtós cobrament.
QUART.- AJUSTOS A EFECTUAR EN EL CALCUL DE SALDOS DE DUBTÓS
COBRAMENT
a) Ingressos pendents d’aplicació.
Es comprovarà la naturalesa dels saldos dels comptes d’ingressos pendents
d’aplicació. En el cas que hagi imports ingressats que corresponguin als
capítols 1, 2, 3 o 5 del pressupost d’ingressos que no hagin estat objecte
d’aplicació definitiva , seran exclosos de la base per al càlcul dels saldos de
dubtós cobrament.
b) Deutes de les administracions públiques i organismes i ens
dependents
No s’hi inclouran en el càlcul els deutes que les administracions públiques
tinguin amb l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, atesa la naturalesa de
l’ens deutor.
CINQUÈ.- COMPTABILITZACIÓ DELS SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT
•

•

•

Per a la comptabilització dels saldos de dubtós cobrament s’utilitzaran els
comptes 490 “ deteriorament de valor de crèdits”, 698 “pèrdues per
deterioraments de crèdits i altres inversions financeres” i 798 “reversió del
deteriorament de crèdits i altres inversions financeres.
A 31 de desembre de cada exercici es carregarà el compte 698 per l’import
de la dotació per a saldos de dubtós cobrament, amb abonament al compte
490. A la mateixa data es carregarà el compte 490 per import de dubtós
cobrament dotat a 31 de desembre de l’exercici anterior, amb abonament al
compte 798.
Els saldos dels comptes 490 minoraran les partides de l’actiu corrent del
balanç en que figurin els corresponents drets pendents de cobrament.

SISÈ.- DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queda derogada la Instrucció reguladora dels percentatges de saldos de dubtós
cobrament aprovada pel Ple de l’Ajuntament en l’any 1998.
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COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI

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

SRA. ALCALDESSA
Abans de donar pas al posicionament dels grups, el Sr. Belver ha demanat la
paraula.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per fer referència als dos últims punts d’aquesta Comissió,
tant al 21 com al 22 de la modificació del Pla General Metropolità.
En el primer cas, és una modificació que fa referència a tot el Pla d’usos del que
afecta, del que coneguem, com a Districte Cultural, a posar de manifest el què
busquem, el què es persegueix, amb aquesta modificació puntual.
En cap cas, diguéssim, modifica ni l’ocupabilitat, ni el nivell d’edificabilitat, ni de
sostre, ni d’usos urbanístics d’aquest territori, si no el que estem fent, és un Pla
d’usos, que el què permet és diguéssim, créixer amb les possibilitats d’un territori
qualificat d’industrial, que continua amb aquesta qualificació però que obre un vano
de possibilitats per poder ubicar determinat tipus d’activitats i de destins en els
edificis industrials, intensius, semiintensius que generen el conjunt d’aquest territori.
L’objecte de la modificació del PGM que portem avui, és la renovació de les
activitats industrials, incloses en aquest àmbit, mitjançant l’ampliació d’usos i de les
concrecions de les activitats relacionades amb la industria cultural i creativa que ens
defineixen com a compatibles.
El que es pretén es afavorir la conservació de l’edificació i potenciar la localització
d’activitats d’aquest tipus d’indústria, cultural, innovadores i competitives que a més
a més tenen impacte sobre l’ocupació, l’ocupació estable i de qualitat.
El que es pretén també amb aquesta modificació del PGM, és introduir una nova
dinàmica econòmica, per tal de permetre la configuració d’un espai de creació i
producció al sector conegut com a Carretera del Mig, que es caracteritzi com a peça
clau del Districte Cultural de L’Hospitalet, que com saben, sempre hem definit com
un districte no territori, si no un districte de perímetre obert i que és més una idea,
un concepte, que no estrictament un territori, encara que amb aquesta modificació,
sí que estem actuant sobre un territori.
Tal com deia, aquesta nova ordenació no comporta cap transformació d’usos
urbanístics ni cap augment d’edificabilitat, per tant, no es pretén, no es busca una

…/…

63

major edificabilitat, un major nivell de sostre, en aquest territori, si no que el què es
pretén es atreure la possibilitat de concentrar activitats, insisteixo d’indústria cultural
i creativa.
Ja en el Ple de desembre quan es van aprovar taxes, preus públics, ordenances,
allà ja es va fer una primera passa, amb la voluntat, amb l’idea d’afavorir la
implantació d’aquest tipus d’activitats en el nostre territori, en el conjunt de la ciutat,
a través de modificacions, de subvencions, d’ajusts a la implantació d’aquesta
tipologia de teixit econòmic a la Ciutat.
Per tant, continuant amb aquella voluntat, amb la definició prèviament establerta de
la voluntat d’impulsar un districte cultural, on es pogués incorporar en el nostre teixit
econòmic, aquest tipus d’activitat, allà es va fer un passa, des del punt de vista
fiscal i tributària, i ara el què es fa un nou avanç des del punt de vista d’usos.
Dir-les a tall d’exemple, en l’àmbit industrial, en el territori industrial aquest polígon
que coneguem com a Carretera del Mig, polígon industrial al que fem amb aquesta
modificació, és ampliar, i com els hi deia, a tall d’exemple, els citaré algunes de les
activitats que es poden incorporar, que es podran incorporar a partir d’aquesta
modificació, en aquest territori.

Es podran fer tallers de creació artística, d’espectacle d’arts escèniques i dansa,
d’expressions musicals i visuals, galeries d’art i sales d’exposicions, disseny i
manufactura d’artesania de peces de vestir, calçat, joieria, bijuteria, joguines, arts
gràfiques, creació i edició de llibres, fabricació d’instruments musicals,
enregistrament de so i edició musical, activitats bibliogràfiques, arxivístiques,
museístiques, tallers de restauració, comerç de llibres, enregistraments musicals i
d’imatge, producció de fotografies, cinema, vídeo, televisió, radiodifusió, videojocs,
programes informàtics, continguts digitals, telecomunicacions, tecnologies de la
informació, educació i formació especialitzada en matèria cultural.
A més a més, en aquest conjunt de territori on hi ha aquest destí industrial, a més a
més es destina o es fa compatible la possibilitat de destinar a, fins a un 25%
d’aquestes edificacions, en el cas hi hagin aquestes activitats, que fins a un 25% de
cadascuna d’aquestes naus, d’aquestes edificacions, es pugui destinar a residència
d’aquells autors, d’aquells artistes que visquin, que convisquin en aquell territori. Es
a dir, algú, un escultor que tingui el seu taller en alguna d’aquestes naus, o en
alguna d’aquestes edificacions, pot destinar fins al 20-25% d’aquesta nau,
compatibilitzar l’activitat econòmica amb la residència, amb aquesta limitació.
No es modifica, com deia, el sostre. No s’amplia el sostre que es pugui destinar
amb la totalitat a residencial, per tant, no s’incrementa la possibilitat de fer
habitatge. Es conservar com a carrer singular, que ja ho és, el carrer Miquel
Romeu, que a travessa tot el territori, on ja hi ha compatibilitat de sol destinat a
residencial i a industrial, i s’incorpora en la qualificació industrial el 22 AC, com a
indústries culturals i creatives.
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I el segon punt, és la modificació de planejament que té a veure amb el sector que
hem anomenat, del que coneguem com al segona fase del parc de La Torrassa, allà
el què fem, es destinar, concentrar el sòl destinat a equipament per poder destinarlo a la construcció d’un camp amb totes les seves instal·lacions, a un camp de
futbol, que al Districte II, com vostès saben, en aquests moments, des del
desembre diguéssim, no ha comptat.
Pensem que estem parlant d’un districte de 0,97 km2, amb més de 53.000
habitants, amb una densitat molt elevada, i per tant, a un lloc, un territori difícil per
poder trobar els metres quadrats necessaris per poder implementar un equipament
d’aquesta tipologia, un equipament llargament reivindicat pel conjunt del teixit
associatiu del districte, per la comissió d’entitats, per l’associació de veïns, i
evidentment pel Club de futbol de Collblanc - La Torrassa, avui veig que tenim
alguns dels seus directius aquí, als quals donem la benvinguda en aquesta sessió
plenària.
La voluntat de la construcció d’aquest equipament, en aquest territori, és una
voluntat, evidentment de que es pugui realitzar aquesta pràctica esportiva. Pensem
el Club, en aquests moments, malgrat les dificultats i que té els seus equips
dispersats pel conjunt de la ciutat, té a prop de tres cents nens i nenes, practicants
de futbol, ja els tenen, ja hi són. Estem convençuts que el fet de poder fer aquest
equipament en el territori, farà que aquest número de practicants creixi. A més a
més, com vostès saben, la pràctica esportiva amb una tendència claríssima, a
l’aprenentatge, als nens més petits, és una arma, és un element, és una eina de
cohesió social, que en un territori, com el que estem definint, és d’un elevat interès,
com a mínim, per aquest Govern municipal.
Per tant, el que pretenem amb aquesta modificació, és donar compliment, com els
deia, a una llarga reivindicació del teixit associatiu i del veïnatge de Collblanc – La
Torrassa. Esperem que a partir d’aquesta provació ja tots els fets continuïn
endavant i que en un parell d’anys podem comptar amb la instal·lació, en ple
funcionament. I estem segurs que serà un element cohesionador, i que a més a
més permetrà que la pràctica d’un esport, en aquest cas, el futbol, servirà com a
eina, d’integració per aquell territori, i que a més a més permetrà al club, el club de
futbol de Collblanc-La Torrassa, créixer com a associació, com a entitat i fer una
tasca social que en aquests moments, tenen unes certes dificultats per poder tirar
endavant.

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

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Del 16 al 22 a favor.
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SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Del 16 al 22 , tots a favor.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor del 16. Ens abstindrem del 17 al 20. Votarem en contra
del 21 i a favor del 22.
En relació al 21, sí que voldríem explicar el nostre posicionament. Des del Grup
municipal CUP-Poble Actiu, dintre de l’acord relatiu a l’aprovació inicial de la
modificació puntual del Pla General Metropolità, pels motius següents:
La modificació puntual del PGM, és una condició necessària per vestir la zona del
futur districte cultural. No compartim el model de negoci, ni el model de ciutat que
representa la creació d’aquest districte cultural. Un model de negoci que es basa en
les premisses següents:
En primer lloc, regulem el canvi d’usos d’una zona, el que es coneix per
qualificacions, en aquest cas, parlem d’ampliació d’usos.
En segon lloc, promovem la instal·lació de noves empreses a la zona.
En tercer lloc, es revaloritza el valor del sòl de la zona, augmenta el valors dels
pisos i els locals, s’encareix el lloguer dels habitatges i el nivell de vida del barri. Els
veïns són expulsats perquè no poden pagar el lloguer ni fer front a l’encariment dels
preus al seu propi barri.
En quart lloc, és el que es coneix com a procés de gentrificació: es promou la
transformació física, econòmica, social i cultural d'un barri (o zona més o menys
extensa), amb l’objectiu de fer-lo atractiu per afavorir l’arribada de nous residents,
amb un poder adquisitiu, aquests nous residents alt, tot expulsant del barri les
classes populars que no poden assumir l’increment dels costos dels habitatges.
Els edificis hi són restaurats o modificats, tot incrementant-ne el valor, cosa que a la
llarga n'acaba expulsant llurs antics habitants, amb un poder adquisitiu menor. I no
hem de perdre mai de vista que un cop aquest procés de gentrificació comença en
un barri, progressa ràpidament fins que tots els seus antics habitants n'han estat
foragitats i tot el caràcter social del barri capgirat. Tenim exemples de gentrificació
ben a prop: el cas del districte 22@, al barri del Poblenou a Barcelona. O d’on us
penseu que venen, ara mateix, molts dels artistes que fa mesos que s’estan
instal·lant al barri de Sta. Eulàlia?.
Doncs molts d’ells i elles, arriben expulsats des d’aquest mateix districte 22@ del
Poblenou, incapaços/”incapases” de sostenir el lloguer dels locals. Arriben a L’H
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cercant lloguers molt més barats, expulsats del barri que els va acollir, fa uns anys,
amb el seu “districte cultural” de torn.
La creació del Districte cultural es contempla al “Pla L’Hon”, un pla que deriva del
procés no participatiu “l’Hospitalet on”. El futur per endavant” promogut pel govern
municipal del PSC i ICV-EUiA el febrer de 2013. Diverses entitats culturals i agents
de la ciutat afirmen que “L’Hon” no va ser un procés participatiu, perquè des del
Govern ja tenien pensat el Pla i únicament cercaven legitimar-lo tot organitzant les
jornades previstes a “L’Hon”. En aquell procés les participants realment no van
poder decidir res de fonamental, ni concret en relació a la futura configuració de
l’anomenat Districte Cultural. De fet, actualment no tenim coneixement del projecte
concret que es vol tirar endavant, més enllà d’un document que acompanya
l’expedient de modificació puntual del PGM, amb unes fotos molt boniques, però
amb molt poca concreció. Algunes persones i col·lectius, que van prendre part de la
iniciativa “L’Hon”, decebudes amb tot el procés, van decidir promoure un altre espai
nomenat “L’H Cap a On”, com a procés participatiu alternatiu on poder plantejar de
forma crítica, les diverses opcions de futur de les diferents realitats culturals del
nostre municipi i dels nostres barris, tot atenent a les necessitats reals de la gent.
Des d’aquest Grup Municipal pensem que és del tot insuficient el procés no
participatiu “L’Hon” per a dotar de legitimitat, com pretén el govern municipal, la
modificació que afecta al PGM i que és condició necessària per a bastir el nou
Districte Cultural.
Nosaltres defensem la democratització de la cultura i el lleure, una socialització
autogestionada de l’espai públic, no tutelada per les administracions públiques ni
pels partits polítics i, encara menys, per grups privats inversors que únicament
cerquen obtenir rendes monopolitzant espais i sense atendre les necessitats reals
de les persones. Per nosaltres la recuperació i gestió comunitària de Can Batlló, per
exemple, (antic polígon industrial abandonat, al barri de la Bordeta), constitueix tot
un referent internacional de com sí que existeix i sí que és possible un urbanisme
per a les persones i les seves necessitats.
És sorprenent la manca de voluntat política, i l’oportunitat perduda per aquest
govern local, per a promoure la participació activa i directa de la gent, per impulsar
un procés de veritable recuperació i apropiació popular de les manifestacions
culturals i de la producció cultural de la ciutat, per potenciar el teixit associatiu,
dotant-lo de recursos per al seu creixement autònom, per promoure noves fórmules
de gestió directa i comunitària dels equipaments, per rehabilitar naus industrials
abandonades per a projectes cooperativistes locals, en definitiva, per humanitzar
una part important de la ciutat.
Enlloc de tot això, el Districte Cultural vol oferir-se com a un espai atractiu per a les
“classes mitjanes” i empreses culturals, que acaba per segregar en l’espai a les
classes socials com ho demostren molts estudis acadèmics (o tal vegada el PSC ja
no se’n recorda que les classes socials continuen existint i són ben vigents).
Instrumentalitzar la cultura com ho fa el Districte Cultural, tot reduint-la a una
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mercaderia, suposa manllevar al poble el dret a ser protagonistes de les
manifestacions i expressions culturals i no mers consumidors passius.
Finalment, com a alternativa al model de negoci que representa el projecte del
Districte Cultural, volem subratllar una vegada més que des de la CUP – Poble
Actiu apostem per unes noves polítiques de desenvolupament local que fomentin
clarament l’economia cooperativa superant el model tradicional d’empreses
privades que únicament cerquen el negoci i els guanys privats. L’economia social
posa al centre les persones i el benestar social de tota la comunitat. Aquest és el
nostre model.
I en relació al punt 22, que hem votat a favor, simplement ens agradaria saber quin
ha estat el procés participatiu específic que ens ha portat, que ha portat a
l’Ajuntament a prendre aquesta decisió de la modificació del PGM, per a la creació
del camp de futbol.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Des de Convergència votarem del 16 fins al 22, a favor.
En quant al punt 16 celebrar la col·laboració entre les administracions perquè sigui
possible portar a terme el què es diu en aquest punt.
I respecte dels punts 21 i 22, farem unes apreciacions.
En quant al punt 21, celebrem, positivitzarem aquest tema. Posarem blanc sobre
negra i positivitzarem. Des de Convergència sempre hem estat a favor que tot allò
que sigui crear riquesa per a una ciutat, a través de diferents temes ja sigui el
cultural o les empreses que habitualment hi havia a la zona industrial, creiem que
és positiu. Si genera riquesa, hi ha llocs de treball, si hi ha llocs de treball, les zones
on envolten els llocs de treball, estan poblades, no?.
I de la mateixa manera que celebro, la implementació d’aquest canvi d’usos, per
“poguer-se” instaurar aquestes empreses de caire cultural, també passo a criticar
que fa tretze anys es va fer a l’inrevés, vull dir, es va fer un pla de reconversió de
les àrees industrials, en el qual en aquell moment, el que es va fer es paralitzar
l’activitat industrial de la Carretera del Mig, per intentar fer en aquell moment,
habitatges, que al final s’ha vist que no s’han construït, per a molts motius, no,
agosaradament perquè era un pla molt agosarat i la crisi ho va aturar, però
actualment han passat ja molts anys i aquesta zona industrial, està d’alguna
manera molt..., moltes naus deshabitades i la zona una mica malmesa i deixada. I
per tant, també pensem que independentment d’aquests usos culturals, també hem
de revitalitzar tota aquesta zona industrial. Ho portàvem en el nostre programa
electoral.
Creiem que la zona de la Carretera del Mig, el polígon de la Carretera del Mig,
doncs, és una zona molt important, en el qual, s’hi poden instaurar empreses de
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valor afegit, s’hi poden seguir fent uns certs tipus d’activitat paral·lelament a les
culturals.
I això ja ho podíem haver fet durant fa molt de temps. Hem tingut paralitzada
aquesta zona durant molts anys, i per tant, faig aquesta positivització del què es
farà, però també faig aquesta crítica, de que durant molt anys s’han perdut moltes
oportunitats en aquesta ciutat. Mentre en altres ciutats, com la veïna Cornellà, un
polígon que està pràcticament al costat es revitalitzava o tenia més força, aquí a
L’Hospitalet, s’han perdut moltes oportunitats.
En quant al punt 22 del Camp de Futbol, penso que bé, suposo que el veïns del
barri diran que ja era hora, vull dir, ja era hora que el projecte es porti a terme, en el
sentit de dir, ha costat, i per tant ho celebrem en positiu. Ho celebrem en positiu,
però també hem de valorar que la ciutat té altres llocs, en que també com al barri de
Santa Eulàlia que també té una mancança en la zona dels poliesportius, respecte
d’altres de la ciutat, i per tant, el què pensem és que benvingut sigui aquesta nova
obra. Però que també hi posem accent, per exemple, al barri de Santa Eulàlia, en
aquest cas concret perquè té un poliesportiu amb molta inferioritat de condicions
respecte d’altres barris, i recordar-li, crec que en el seu dia, doncs, això ha estat
una promesa de l’equip de Govern en diferents situacions.
Crec que en una “Nit de l’Esport”,del 2015, es van prometre aquestes dues
actuacions. Crec que va ser la de Collblanc-La Torrassa i la de Santa Eulàlia,
doncs, rés, nosaltres aquí, celebrem això i seguirem empenyem perquè això sigui
possible.

SR. GARCIA i ACERO (ERC)
Molts gràcies. Votarem a favor de tots el dictàmens, del número 16 al número 22 i
farem dues apreciacions sobre el dictamen número 21 i també sobre el dictamen
número 22.
El nostre grup municipal, votarà a favor, com abans he dit a favor del dictamen 21,
però podem dir que és un sí crític, un sí crític, nosaltres estem d’acord amb que
s’ampliï doncs els usos, en el que és la industria cultural, sempre i quan aquesta
sigui compatible amb el desenvolupament d’altres activitats industrials en aquesta
zona.
Des del nostre grup municipal, moltes vegades tenim la sensació que aquest
projecte, són més titulars que no fets concrets i veiem els mateixos titulars de
premsa que es van reproduint des de l’any 2013, quan vostès van anunciar aquest
districte cultural.
Miri des d’aquest grup municipal, no volem un altre pla de renovació de les àrees
industrials. Un pla que va quedar en paper mullat i que va significar, doncs, la
marxa i el trasllat de la indústria a la nostre ciutat, en lloc d’ajudar-la a modernitzar.
Vostès amb aquell pla volien crear vuit mil pisos i oficines que degut a la crisi no es
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va poder desenvolupar i nosaltres li demanem que amb el Districte Cultural, a la
part que ocuparà, sigui per potenciar lo que seria cultura popular i també sigui un
espai que fomenti la creació cultural de la nostra Ciutat.
Al mateix temps, li demanem que treballem per reindustrialitzar la Carretera del Mig,
tal i com hem acordat i per tal d’adequar aquesta zona industrial com un espai per
atreure a les petites i mitjanes empreses. Per atreure aquelles empreses del tercer
sector i també per fomentar el cooperativisme i també l’economia social.
Perquè hem de recordar que aquesta zona industrial està a prop de llocs
estratègics a nivell econòmic, com és la Granvia, el port i l’aeroport i per tant, hem
d’ajudar a modernitzar-la per tal de tenir una economia, no únicament basada en els
serveis, si no també, una economia diversificada en els diferents àmbits.
Sobre el dictamen número 22, en primer lloc voldria saludar també, doncs als
directius del Club de futbol de Collblanc-La Torrassa, votarem a favor, perquè és
una demanda de les entitats, de l’associació de veïns d’aquest barri. Perquè
nosaltres creiem que l’esport de base cal potenciar-lo, a part de ser, doncs, bo per
la salut, també fomenta el que són els valors personals, com és la responsabilitat,
l’autonomia i l’autocrítica i també fomenta, doncs, els valors socials, com són: la
participació, el respecte, la cooperació i el respecte a la diversitat.
I nosaltres estem segurs que aquest camp de futbol també servirà no únicament
perquè el més de 300 nens i joves al Collblanc-La Torrassa, tinguin el seu
equipament esportiu, el seu camp de futbol, si no també significarà per cohesionar
un barri, a nivell social, com és el barri de Collblanc i La Torrassa.

SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
Gracias. Des de el Partido Popular votaremos a favor del dictamen número 16. Del
17 al 20, yo haré unos comentarios y mi compañero Javier posiciona el Partido
Popular, respecto al 21 y al 22.
Simplemente poner otra vez de manifiesto como ya lo venimos haciendo en otros
plenos, el hecho del cobro de las sanciones con el tema de los perros peligrosos.
Tenemos que hacer una reflexión porque se están poniendo unas sanciones de
unas cantidades de 2.400 euros y no se están cobrando.
Por tanto, yo creo que lo que tenemos que hacer es reflexionar sobre el hecho, e
intentar cobrar estas sanciones que a día de hoy no se cobran o intentar hacer
alguna acción que al final consigamos que todo esto, pues, finalmente pues no
suceda.
Respecto al dictamen número 21 y 22, mi compañero Javier hará los comentarios.

SR. MARTIN HERMOSIN (PP)
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Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto al 21 y 22, nos posicionaremos favorablemente
en el 22 y nos abstendremos en el 21. Nos abstendremos porque realmente ha
fracasado pues la política industrial que han llevado, como algunos ya han
comentado durante la última década, en esta zona, pues creemos que ahora, una
vez que abren el PGM para estos usos, que no deja de ser una cuestión
meramente política, pero que detrás no hay una cuestión económica. No hay un
proyecto económico detrás que justifique únicamente la ampliación de usos al
Distrito Cultural a actividades culturales.
Por ello, creemos que se pierde una oportunidad de reflexionar sobre esta zona. De
apoyar el crecimiento industrial en esta zona, no sólo por actividades culturales,
sino para otras industrias. Porque es una zona que ahora mismo la tenemos en vía
muerta. Es cierto que Cornellá atrajo a ciertas industrias que estaban posicionadas
aquí en este polígono y que ahora se encuentran allí con muy buena actividad y
que no hemos sabido llevar a polígonos, como polígono Pedrosa.
Seguimos dándoles la espalda a estas empresas. Abrimos otra vía a la cual no nos
oponemos, pero creemos que está poco meditada y poco justificada
económicamente. Muchas gracias.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES)
Sobre el punt 16, l’acord relatiu a l’aprovació de la liquidació del conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal en els ajuts complementaris a
les beques menjador, ens abstindrem. I reiterem, com ja hem dit en altres plens, la
demanda de que aquests ajusts es donin des de l’Ajuntament.
Nosaltres defensem una gestió més propera de recursos i no la cessió d’aquest
pressupost d’aquesta part del pressupost a un organisme que a sobre no ha
demostrat la seva eficàcia a l’hora de gestionar-lo, en els retards, endarreriments, sí
bueno, tota la problemàtica que ens han traspassat a nosaltres, les entitats que
gestionen aquestes beques.
Sobre el punt 17 al 20, votarem a favor. Però recordem, un cop més, que cal una
política integral, animalista, a la ciutat, més enllà de la sanció econòmica que caldria
avaluar per valorar si aquestes mesures han tingut alguna incidència en aquesta
situació, cosa que dubtem, que aquestes conductes incíviques s’hagin aturat per
posar més sancions. Hem de fer una reflexió sobre això, i una política que fomenti,
sobretot, la tinença responsable d’animals i el respecte cívic de les persones que
són responsables d’aquests.
Haurem de repensar aquest model perquè considerem que les sancions no estan
tenint l’efecte desitjable per tots.
Sobre l’acord número 21 votarem en contra. Votarem en contra perquè no ens
agrada el model del Districte Cultural. És un projecte sorgit d’un suposadament
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procés participatiu de “LHon”. Aquest districte cultural es basa en un model
exclusivament mercantilista i especulatiu i símptoma d’això és que totes les
propostes que giren al seu voltant d’aquest projecte, no provenen de Cultura, sinó
que s’emmarquen a les àrees d’Hisenda i d’urbanisme. Lamentem comprovar que
el PSC continua amb aquest model del “pelotazo” urbanístic que ens ha portat a la
situació actual que patim ara mateix i necessitem noves formes de fer per
aconseguir una societat més justa per tots.
Considerem que els canvis d’usos proposats són millors que els que tenim
actualment, però no són els desitjables per a nosaltres, no són els que creiem
necessaris per a la ciutat.
Nosaltres creiem en un model d’activitat diversificat per la ciutat, on puguin conviure
l’agricultura, la industria i el sector serveis, les cooperatives, un model incompatible
amb el model del districte cultural que s’està proposant i volem activitats de
reindustrialització sostenible, d’energies renovables, d’empreses d’innovació
tecnològiques, activitats artístiques i culturals, també de base i de recuperació de
zones agrícoles.
A més, un comentari afegit, denunciem la instrumentalització que es fan de les
entitats de la nostra ciutat, considerem inadmissible que com annex al projecte de
Govern del PSC, es posin cartes tipus, models, que ja s’han enviat a les entitats i
apareixen signades per aquestes. Em sembla que no és de rebut que això apareixi
a un projecte d’aquestes característiques.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES)
Sobre el punto 22 votaremos a favor. Por experiencia propia, conocemos muy bien
el trabajo que ha estado desarrollando la Comisión de entidades, asociación de
vecinos en el barrio de Collblanc- La Torrassa y también conocemos muy de cerca
todas las dificultades que el equipo de futbol de barrio ha tenido que padecer. No
tenían espacios para poder entrenar a los niños y las niñas, espacios para
desarrollar toda su actividad deportiva. Han estado muchos años de prestado en
muchos lugares de la ciudad y evidentemente ya correspondía, era legítimos,
digamos que tuvieran ese campo de futbol.
Nosotros quisiéramos felicitar sobre todo a esta entidad porque ha hecho un trabajo
integrador y pedagógico con los niños y niñas del distrito, extraordinario y
evidentemente nos felicitamos, digamos porque por fin se puede tener este campo
de futbol.
Respecto a lo que es el proyecto en sí, sí que nos gustaría mucho conocer el
proyecto, cómo se van a resolver diferentes temas, como es por ejemplo, los
desniveles del terreno, cómo se pueden minimizar, cómo se van a crear los muros
pantallas de contención de tierras, que seguramente tendrán que ser por la
orografía del terreno, cómo se van a solucionar, y después cómo se va a asegurar
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la integración, tanto del campo como de los huertos dentro de lo que digamos es el
proyecto en sí.
Luego también, la compensación digamos de zona verde, que hemos estado
consultando los planos. La compensación de zona verde que se va a la pastilla
digamos de lo que es Ronda de La Torrassa con Rafael de Campalans, si se va a
ejecutar a la misma vez , si va a tener otros tempos, y nos gustaría también, saber
cómo se va a resolver ese tema.

Y una cosa que nos ha llamado mucho la atención, es que ustedes incluyen como
zona verde, aceras, entonces sí que si eso es una compensación, a mí me gustaría
que lo aclararan un poco, porque una cera es una cera no es zona verde.

SR. RAINALDO RUIZ (CIUTADANS)
Muchas gracias Alcaldesa. El grupo municipal Ciudadanos votará a favor de los
puntos 16, 17, 18, 19 y 20 y ahora cedo la palabra a Jesús que comentará los
puntos 21 y 22.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Respecto al punto 21 del Distrito Cultural, queríamos hacer una serie de
comentarios. El martes 20 de enero de 2015, fue la fecha en la que usted, Sra.
Alcaldesa, Núria Marín, anunciaba entre comillas, la puesta en marcha del Distrito
Cultural, hoy hace más de un año de aquel anuncio (está documentado), hoy más
de un año después, el llamado Distrito Cultural empieza, lo que es su andadura, es
decir, su camino, si los grupos políticos así lo aprobamos. Porque le recuerdo que
esta propuesta que hoy traen a este Pleno y que es el inicio de este proyecto,
necesita la mayoría absoluta de los votos de los partidos de este Pleno.
Independientemente de que consiga o no esa mayoría absoluta, que la acaban de
conseguir, por supuesto, les vuelvo a pedir cautela en sus anuncios con propuestas
que dependan de este Pleno, ya que se puede dar la posibilidad de que ustedes
hagan anuncios que posteriormente este Pleno acabe tumbando.
Así que en este sentido, Ciudadanos, les pedimos cautela a la hora de comunicar
sus propuestas. Porque no son anuncios inamovibles, son propuestas y es este
Pleno el que decide sobre el futuro de esas propuestas. Porque también, les
tenemos que recordar que no tienen mayoría absoluta, porque lo que dependen de
la oposición para su aprobación.
En cuanto al proyecto en sí, que hoy nos presentan aquí, tenemos serias dudas.
Tenemos dudas al respecto de la inversión, así como del impacto real en la vida
cotidiana de los ciudadanos.
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Respecto a la inversión, este es un proyecto que según la Sra. Marín, va a costar
treinta millones de euros. Pero no estamos nada seguros de que este sea el coste
final, que de todas formas, ya es un alto coste a soportar por los ciudadanos de
L’Hospitalet. Y debemos ponerlo en duda, ya que tenemos demasiados ejemplos,
donde este tipo de proyectos acaban costando muchísimo más de los
presupuestado y como siempre, lo acaban pagando los ciudadanos.
Tenemos el caso de la Ciudad de la Cultura en Galicia, denominada también
Ciudad de los excesos, y que contaba con un presupuesto de cien millones de
euros, y en el que el gasto final ha sido de más de cuatrocientos millones de euros.
Uno de los casos más flagrantes, el de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de
Valencia con un sobrecoste de más de mil millones de euros, también estamos
hablando de ciudades de la cultura.
Es una inversión en la que tampoco conocemos cómo va a revertir en el bienestar
de los ciudadanos de L’Hospitalet. Ustedes piensan que los puestos de trabajo que
pueda generar van a compensar esta inversión?. Desde luego que revierten en
impuestos, ya lo han descartado totalmente. Con las generosas bonificaciones que
les ha concedido al sector beneficiado.
Encontramos serias dudas a la hora de relacionar este proyecto con el bienestar
diario y las necesidades de los ciudadanos de L’Hospitalet. Desde Ciudadanos se lo
volvemos a repetir: es el momento de las políticas sociales y de ayudar a los más
necesitados que lamentablemente siguen sufriendo los efectos de la crisis
diariamente. Necesitamos políticas sociales de ayuda al bienestar de los
ciudadanos y al emprendimiento de los jóvenes y trabajadores.
Por todo ello, desde Ciudadanos vamos a desarrollar un papel cauto en este
proyecto, a la vez que controlador.
Seguimos insistiendo en que la ciudad no necesita grandes obras faraónicas, si no
que estamos en un momento en el que debemos apostar por las políticas sociales,
políticas cercanas a los ciudadanos. Algunas de estas políticas sociales serían por
ejemplo, la rebaja del IBI, que ustedes han rechazado. O la rebaja de las tasas a los
nuevos emprendedores que propusimos para generar empleo y que ustedes
también votaron en contra.
En resumen cambien el chip. En primer lugar deben darse cuenta de que es este
Pleno, el que decide sobre las cuestiones que afectan a todos los ciudadanos y no
sus anuncios vacios y sin fundamento.
En segundo lugar, también deben darse cuenta del momento en el que vivimos, con
constantes noticias de sobrecostes en obras de este estilo que finalmente acaban
sin repercutir en la vida diaria de los ciudadanos.
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Y para finalizar, y sobre todo, vuelvo a insistir, estamos en un momento en que
debemos afianzar e incrementar si es posible las políticas sociales y generar
empleo.
Desde las instituciones debemos tejer esa red de políticas sociales y de segunda
oportunidad para aquellos ciudadanos que un día cayeron, por motivos ajenos a su
voluntad, para que puedan salir adelante y encontrar un empleo.
Los dos es abstención, por si lo queréis ir apuntándo ya.
Y respecto al campo de futbol, actualmente Hospitalet tiene diez campos de futbol,
nada más y nada menos. A pesar de ello, ustedes proponen construir otro más. Es
por ello que tenemos algunas cosas que comentarles.
Muy unido a lo que he tratado en mi intervención del Districte Cultural, esta
propuesta también va a tener un coste de dos millones de euros más el
mantenimiento anual que necesita todo campo de futbol. Hospitalet, como ustedes
saben, es una ciudad muy poblada pero de población muy concretada. La distancia
entre nuestros barrios es relativamente pequeña, no hay grandes desplazamientos
para ir desde Collblanc a La Florida y desde Collblanc a Santa Eulàlia, o desde
Collblanc a Pubilla Cases.
A todo esto, hemos de unirle los diez campos de futbol que tenemos en Hospitalet,
y es algo de lo que todos nos debemos felicitar, de verdad, ya que somos una
ciudad referente en cuanto a las instalaciones deportivas. Pero les vuelvo a repetir,
L’Hospitalet tiene actualmente diez campos de futbol y ustedes, aún así, pretenden
hacer otro con dos millones de euros.
Les repito que desde Ciudadanos estamos orgullosos del tejido deportivo de
nuestra ciudad, así como de los deportistas que practican deporte en Hospitalet y el
valor social del deporte de base que generan.
La paradoja que se da en este caso, es que ustedes también demuestran su
orgullo, por el número de campos de futbol que tenemos en Hospitalet, y así lo
hacen en todas las ruedas de prensa y en todos los medios de comunicación. Sin ir
más allá, el famoso procés participatiu “L’Hon”, afirma: “sabías que nuestra
superficie deportiva equivale a treinta y una veces el Camp Nou” y esto es lo que
dicen ustedes sobre la superficie deportiva que tenemos en Hospitalet.
Así pues, resulta un tanto extraño estar orgullosos de tener muchos campos de
futbol y a la vez querer construir otro más. Como les he dicho, las distancias entre
los barrios de nuestra ciudad no son relativamente altas. Además, uno de los
principales criterios de nuestros deportistas de nuestra ciudad, no es la cercanía a
la hora de jugar al futbol. Muchos buscan practicar este deporte en cierta categoría
o con un cierto grupo de amigos y aquí la distancia no acaban influyendo en su
decisión.
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Otro criterio que deberían tener ustedes en cuenta, a la hora de realizar esta
inversión, es su necesidad. ¿Es una prioridad construir ahora mismo, un campo de
futbol de Collblanc? Si tal y como acabo de exponer, tenemos diez campos de
futbol disponibles, en una ciudad que no es relativamente grande.
¿Es una prioridad para los vecinos, ver como ustedes reducen zona verde que
tienen cerca de casa, para construir un campo de futbol? Sinceramente desde
Ciudadanos creemos que no. Y muchos de los vecinos de Collblanc, opinan lo
mismo, tampoco.
Les repetimos de nuevo, que es hora de realizar políticas sociales que beneficien el
día a día de los ciudadanos, ya que estamos en un contexto de crisis, en el que
muchas familias tienen dificultades para llegar a final de mes.
Si yo fuese responsable del Área de Deportes de este Ayuntamiento, me costaría
mucho justificar esta inversión de más de dos millones de euros, para la
construcción de este campo, teniendo en cuenta las muchas necesidades y
demandas que tenemos en nuestros barrios, y especialmente en Collblanc, donde
continuamente nos llegan quejas y demandas de los vecinos. Unas demandas y
unas quejas, por cierto, muy diferentes a la construcción de un campo de futbol, en
este zona. Unas demandas que tratan mas bien, sobre la convivencia, sobre el
civismo, sobre la limpieza o sobre las zonas verdes que pueda necesitar Collblanc.
Construir un campo de futbol con un coste de más de dos millones de euros,
teniendo en cuenta, el gran número de campos de futbol que ya tenemos en
Hospitalet, no nos queda claro que sea una prioridad ni para los vecinos de
Collblanc ni para los vecinos de Hospitalet.
Collblanc es un barrio con una alta densidad de población. Quizá había que
priorizar el espacio público en más zonas verdes y menos cemento. Y en el uso de
ese espacio público, también deberían ustedes, fomentar procesos de participación
ciudadana, escuchando a todos los vecinos del barrio y comprobar si la prioridad de
los vecinos es la construcción de este nuevo campo de futbol. Si es así, adelante, si
no para atrás.
Porque gobernar debe ser priorizar, y aquí les acabo de poner algunos ejemplos del
significado de priorizar. Les pediría, por favor, aplíquenlo en su actividad de
gobierno, escuchen las demandas de todo el tejido social de nuestra ciudad y
trabajen en esa línea. Muchas gracias.

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

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
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Únicament aclarir que s’ha comentat i s’ha entrat a valorar si els dos mil quatre
cents euros de sanció per no disposar de llicència de tinença d’animals
potencialment perillosos, s’ha entrat a valorar si és justa, si no és justa. Aclarir-li,
que tal i com diuen tots els dictàmens que els hi fem arribar des del Govern, sobre
aquestes sancions, és una infracció d’una llei, en la qual està tipificada com a
sanció greu i marca que l’import de la sanció són aquests dos mil quatre cents
euros. Exactament a l’article 13.5 de la Llei 50/1999, del 23 de desembre. No és
“algo” que podem valorar, escollir, triar o variar. Gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Un parell de qüestions. Bueno a banda de reiterar això que la Llei 50/1999, doncs
és la que regula la tinença d’animals perillosos, i per tant, de fet són les úniques
sancions que habitualment, solen venir al Ple, i és per aquesta prescripció legal, no
és per cap altre motiu i en absolut per cap caprici ni d’aquest regidor ni tampoc de la
tinent d’alcalde anterior. Perquè si se’n recorden, ja això era una costum, o una
costum, o una exigència legal des de fa molt de temps.
I només una pregunta a la Sra. Carballeira, quan en un altre ocasió en aquesta
sessió plenària, va aparèixer la qüestió de les beques menjador. Vull recordar que
vostè també feia referència a entitats que gestionen aquestes beques. A quines
entitats fa vostè referència?. Perquè en principi, i no tinc cap problema, cap
inconvenient a tenir totes les converses i sessions de treballs adients, per veure
exactament, en tot allò que es pugui millorar, però en principi, tot això bé precedit
d’un informe social, evidentment, amb participació del Consell Comarcal, com vostè
apuntava, sense entrar a les altres qüestions que evidentment, doncs, és la seva
opinió, però si ens pot concretar aquestes entitats, perquè a mi, aquest punt, se
m’escapa.

SR. ALCALZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Gràcies Sra. Alcaldessa, per respondre a algunes qüestions més operatives. Les
urbanístiques les deixarem per el primer Tinent d’Alcalde i Portaveu del Grup, que
les respongui que les coneix millor, però en qualsevol cas, en la part més operativa,
respecte als temes d’esports, Sr. Monrós, no pateixi, que anirà veient, com els
compromisos que vam prendre, tant l’Alcaldessa como jo mateix, en la “Nit de
l’Esport” passada, al respecte del camp de futbol, en aquest cas, de CollblancTorrassa i de l’equipament del gasòmetre, s’aniran fent realitat, aniran venint, no sé
si al Ple, si toca o a la Junta de Govern, els diferents dictàmens i acords, per tirar-ho
endavant.
El tema en concret del gasòmetre, també es treballarà a nivell de consell de districte
de Santa Eulàlia. En el proper Consell de Districte, em consta que la regidora té
intenció de que formi part de l’ordre del dia, i per tant, aniran veient les concrecions
d’aquest projecte, també.

…/…

77

Al respecte dels comentaris, especialment que feia el regidor de Ciutadans, sí que
és veritat, nosaltres ens sentim molt orgullosos del què hem fet, en matèria
d’esports a la ciutat de L’Hospitalet. I si m’ho permet i de manera, sense falsa
molèstia, ens en sentim molt orgullosos, els que estem en aquesta cantonada del
Ple, perquè en aquests 36 anys de democràcia, hem abanderat aquestes polítiques
esportives, a la ciutat.
Si avui, hi ha camps de futbol, deu camps de futbol a la ciutat de L’Hospitalet, amb
herba artificial, que ens permet, entre altres coses, haver aconseguit les ajudes de
destinació turística – esportiva, és per una aposta política d’aquest Ple. I en aquesta
línea, ho continuarem fent. En aquest cas, el cas de Collblanc-Torrassa, és un cas
molt concret, que a més aclama al cel. Que és una demanda ciutadana de molts
anys, que fins al dia d’avui, no s’havia pogut afrontar.
Nosaltres mai hem mentit al club de Collblanc-Torrassa. Quan no ha pogut ser, els
hi hem dit que no i ara que pot ser, els hi hem dit que sí i ho tirarem endavant.
Evidentment intentarem comptar amb el màxim suport del Ple d’aquest Ajuntament.
Ja veiem que amb el de vostès, segurament no ho tindrem tan fàcil. Vostès han fet
aquí, una sèrie d’argumentacions que queda millor per votar en contra que per
abstenir-se, però és igual, vostès sabran quin és el seu posicionament al respecte
d’aquest tema, però és una necessitat, estat documentat, hi ha un informe tècnic
que ho diu. Però sobretot, hi ha un compromís polític del Govern de la ciutat, per
continuar millorant la qualitat de la pràctica esportiva a la nostra ciutat, en el camp
del futbol i en la resta d’esports.
I no barregi temes, treu vostè un titular de 31 vegades la superfície del Camp Nou.
Clar, això és tota la superfície esportiva a la ciutat de L’Hospitalet, no els camps de
futbol. Seria difícil en deu camps de futbol ajuntar els que sumen 31 Camps Nous,
segurament no quadra. Per tant, no barregi temes i si vostès no estan a favor
d’aquesta obra, doncs, ho expliquen i que els ciutadans prenguin nota també.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí gràcies Sra. Alcaldessa. Si em permeten, agruparé, primer parlaré del dictamen
21, d’alguna de les coses que han dit els grups i desprès algun apunt del tema del
dictamen que fa referència al camp de futbol.
Algunes de les afirmacions que s’han fet en el tema del Districte Cultural, diguem,
senzillament que m’han sorprès. Suposo que és per un tema estrictament de
desconeixement, perquè si no algunes de les barbaritats que s’han dit aquí, no
tindrien cap sentit.
Plantejar que el què s’està fent és expulsar a la gent que viu en aquest barri, no sé
si s’han saltat el tros on deia que estem parlant d’un polígon industrial, no hi viu, no
hi ha habitatge. Al Carrer Miquel Romeu, hi ha petites pastilles d’habitatge, punt,
tota la resta són indústries, fàbriques, no viu ningú. I desprès de la modificació,
d’aquesta modificació que plantegem del Pla General Metropolità, tampoc. Amb la
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qual cosa, l’increment de preus de l’habitatge, en aquest sector del barri, serà cero,
nul, per tant, o no ens hem expressat o el document no està prou clar. Espero que
ara, ja quedi més clar.
En aquí, mirin quan deien, sembla el Sr. Christian Giménez ens deia: “no, és que
aquí venen la gent expulsada del 22@”. No miri, per exemple, alguns dels
galeristes que venen, venen expulsats de l’Eixample, per la modificació de la Llei
d’arrendaments urbans, punt. Que estaven al Passeig de Gràcia, i han canviat el
Passeig de Gràcia per la Carretera de Santa Eulàlia, no per el 22@, que és un
districte especialitzat amb un altre tipus d’idea que va desenvolupar, en el seu
moment, l’Ajuntament de Barcelona, i que no té rés a veure amb l’impuls d’aquest
districte cultural.
Quan vostè, desprès ha fet una afirmació, que aquí sí que l’hi haig de dir, perquè hi
ha coses que es poden no entendre o podem no estar d’acord, faltaria més, però hi
ha algunes coses que senzillament no són certes. I quan una cosa no és certa, és
mentida. Vostè ha dit: “ quan es va començar el procés de L’Hon, a final estava
definit”, això és mentida, i com és mentida, s’ha de dir amb aquest nom, això és
mentida.
Aquí es va fer un procés participatiu, que va participar tothom que va voler, amb les
condicions que va voler, amb sessions presencials, de manera virtual, fent més
aportacions, fent menys, amb una taula amb dos, amb quatre, amb les que va voler,
amb la intensitat que vam voler, i al final es va arribar a unes conclusions que van
emanar d’aquells debats.
Per tant, dir el contrari perquè no es coneix o no es va voler participar, o no es va
interessar en participar, és respectable, però no li permet posar en qüestió el treball
de més de cinc mil persones d’aquesta ciutat, que ho van fer de bona fe, que ho
van fer de bona fe, que cadascú va aportar el què va considerar i que tenim un
resultat que esperem que ens acompanyi en la nostra tasca, fins a l’any 2025.
Desprès vostès, altre cosa que plantejaven, preguntaven el procés participatiu pel
camp de futbol. El procés participatiu, des de fa molts anys, a través de la comissió
d’entitats, a través de l’associació de veïns, a través del propi club de futbol, amb
assemblees d’uns, d’altres, amb trobades. El procés participatiu s’ha fet al llarg de
tot el procés, i finalment amb la gent del club de futbol, fins i tot amb una assemblea
que es va convocar a tal efecte, per tirar endavant, per aprovar l’idea o l’impuls
d’aquesta actuació.
Desprès, una altra de les intervencions, es parlava de “pelotazo urbanístic”, en el
tema del Districte Cultural. Sra. Carballeria, aquí ja m’ha superat. De veritat que
aquesta ja és de nota. “Pelotazo urbanístic”, escolti, no s’està modificant cap
qualificació, no s’està incrementant el sostre, no s’està fent cap intervenció, des del
punt de vista de modificació, de planejament. L’únic que es fa, és que amb un taller,
on ara el què pot haver-hi és un matricer o torner o una carpinteria d’alumini, ara a
més a més, pot haver-hi, una galeria d’art, un escultor o un pintor. Se acabó el
“pelotazo urbanístic”, se acabó. El què fem és ampliar la capacitat d’usos i buscar la
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barreja d’usos. Perquè el que no volem, és fer monocultius. I per tant, com no volem
fer monocultius, el què fem és ampliar la possibilitat d’usos.
Respecte d’altres qüestions que han plantejat, deien: “aquí el que hi ha és una
qüestió política no econòmica”. Aquí evidentment, hi ha una voluntat política
d’impulsar aquest tipus d’activitat. La indústria cultural, la indústria creativa i quan
diem industria, no estem pensant en grans indústries, estem parlant de
cooperatives, de petits tallers, d’emprenedoria, de gent que tenen dos persones
treballant en un taller, amb una indústria creativa o que són artistes de qualsevol de
les disciplines que es poden desenvolupar. I això és el què busquem, això és el
estem impulsant.
I ja per acabar, el Sr. Jesús Amadeo, ens deia: “si yo fuera responsable de
deportes”. Tranquil.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver s’ha acabat el temps, no sé si els grups polítics, volen fer alguna
intervenció, per part d’Esquerra?, no. Convergència, no?. Sí, Sr. Giménez de CUP.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí potser, en primer lloc, quan ens diuen que no hi ha habitatges a la zona, crec
recordar que a la presentació s’ha parlat de perímetre obert. Crec, m’equivoco de
concepte, un concepte nou, era perímetre obert, oi?. Perímetre obert, no?. Com
era?. Ha dit perímetre “algo” Perímetre, no recordo, és el primer cop que el
sento.obert, perímetre obert. Perímetre obert, si entenc bé, el què vol dir, vol dir que
només és la zona industrial que vostès, ara em comentava que no té habitatges,
perímetre obert. Bé, per tant, pot influir si és perímetre obert a altres zones de la
ciutat, dic, jo, si entenc el concepte.
Potser, el què no entenen, quan parlem de que és un procés no participatiu, potser
ha un problema, en què entenem uns i altres per participació, és possible, és molt
probable i en cap moment, des d’aquest grup municipal, dubtarem de la capacitat
de gestionar processos participatius dels tècnics d’aquest Ajuntament, mai.
Potser el Govern, té certes dificultats per entendre el què vol dir la participació
social, cultural, comunitària i ciutadana. És molt probable que tinguem diferències
de criteri, per dir-ho d’una manera més suau. La percepció, també els hi dic, la
percepció és molt subjectiva i entitats que hi van participar assíduament dels espais
de cultura, dins del “L’Hon”, asseguren que van ser..., que va ser un procés no
participatiu, no ho diem nosaltres. Nosaltres no vam participar, jo no vaig participar i
molts del companys de CUP-Poble Actiu, no hi vam participar. Però sí hi ha gent
que va participar i té aquesta percepció subjectiva. Suposo que no la negaran.
Arribant inclús, ens expliquen, a donar-se el cas, de no incloure comentaris
contraris al projecte, a algunes de les actes de les reunions, i reiterant a les
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reunions següents, que s’havien d’incloure, alguns dels seus comentaris contraris a
les propostes que s’estaven fent, que ens veien encaminades a un projecte que
venia redactat molt abans..., prèviament a les reunions que s’estaven celebrant i
que se’ls hi deia clarament que no s’inclourien aquells comentaris. Això són fets que
han viscut, gent que participa d’entitats d’aquesta ciutat. Els poden negar, no sé on
condueix que els neguin.
Quan diu procés participatiu al barri de Collblanc-La Torrassa, que els hi
preguntaven nosaltres, el procés en relació al camp de futbol no neguem que pugui
ser una necessitat d’una, dues, tres, cinc entitats no ho negarem, no ho negarem.
Procés participatiu al barri, treballar amb una, dos o tres entitats durant u, dos, cinc,
vint-i-cinc anys, per a nosaltres això no és un procés participatiu de barri.

SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, decirle a la Sra. Santón y al Sr. Husillos, que con
que me conteste uno para decirme lo mismo, como forman parte del mismo
gobierno, no hace falta decir lo mismo, dos veces.
En segundo lugar, decirle que es cierto que hay que cobrar las cantidades que
marca la ley, pero también es verdad, que ustedes, como gobierno, tienen que velar
para que esas sanciones se cumplan y si se ponen sanciones que se cobren, y a
día de hoy, no se cobran.
Por tanto, de qué sirve tener un perro peligroso en la ciudad, si se le sanciona y se
le trata igual que a una persona que tiene un perro que no es peligroso, que no
sanciona y que es cívico. Por tanto, sale gratis igual. Gracias.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES)
Bueno, primer respondre al Sr. Husillos. Vostè és el responsable d’aquesta Àrea, i
no té queixes de cap entitat per l’endarreriment dels pagaments de les ajudes de
menjador?. De veritat, no ho te?. Perquè si jo he de fer d’enllaç entre les entitats i el
responsable d’aquesta competència de l’Ajuntament, em sembla que no té molt
coneixement del què està gestionant. Però quan vulgui, fem una reunió i parlem
d’aquest tema, portem a les entitats també, i li explicaran de primera veu. Però
bueno, crec que ho hauria de saber això el primer.
I “pelotazo”, “pelotazo”, no vol dir, canviar el usos, eh?. Ampliar usos i encarir una
zona és un “pelotazo urbanístico” i és així. Encarir una zona, és un “pelotazo
urbanístico”, es miri i es digui com es digui.
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SR. MARTIN GONZALEZ (CIUTADANS)
Yo le quería responder al Sr. Alcazar. Comentava: “estamos orgullosos de los
campos de futbol que tenemos en L’Hospitalet”. No se equivoque, nosotros
también. No hemos dicho lo contrario y tampoco nos hemos opuesto al proyecto.
Sólo decimos que para nosotros no es una prioridad, gastarse dos millones de
euros, que por supuesto, tampoco lo estipula en el informe, lo tenemos hacer
nosotros, vía oral, en Comisión, lo podían estipular en el informe también.
Para nosotros no es una prioridad y no tenemos ningún reparo en decirlo. Creemos
que hay otras prioridades en ese barrio, antes que hacer este campo de futbol que
puede ser necesario?, sí, pero gobernar, como les he dicho, es priorizar.
Les pediría también que no se achaquen los logros de ciudad a acierta bancada,
como le repito, estamos nosotros también orgullosos del tejido asociativo, deportivo
y los campos de futbol que tenemos en Hospitalet, todos, los que estamos aquí.
Porque los logros de ciudad son de ciudad, no son de ustedes. Los logros que
conseguimos y que vamos avanzando entre todos, son de todos, no son de
ustedes.
Y usted comentaba una frase que me ha llamado mucho la atención, es que:
“hemos prometido a la entidad”, lo ha dicho así, “hemos prometido a la entidad, se
lo habíamos comentado, nos hemos comprometido y no lo vamos a echar atrás”.
Pues oiga, es que esto es democracia. El Pleno es el que tiene que decidir y
ustedes están acostumbrados a veces a que ni les hagan preguntas, ni tengan
oposición, ni les controlen su gestión, pues señores, esto se ha acabado. Van a
tener oposición y van a tener control de su gestión, al Gobierno. Y haremos las
preguntas que sean necesarias y apostaremos por mejorar la ciudad, en lo que se
necesario, pero dejen, ustedes gobiernen, déjenos a nosotros hacer las tareas de
oposición que la ciudadanía nos ha encomendado. Gracias.

SR. ALCALZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Molt breument. Jo deia que nosaltres, o decía que nosotros nos sentimos más
orgullosos, especialmente orgullosos porque hemos tenido, gracias a la confianza
de los ciudadanos, la responsabilidad de liderar, también las políticas deportivas, en
esta ciudad, durante estos 36 años de democracia, junto con las entidades
deportivas de L’Hospitalet. Por tanto, nos sentimos especialmente orgullosos del
trabajo realizado.
A partir de ahí, si es una prioridad o no, evidentemente para el Gobierno de la
ciudad lo es. Para usted, ya ha quedado claro que no lo es. Yo simplemente, lo dejo
pues a criterio de las entidades y del público, quién fija y qué prioridades fija cada
uno y a partir de ahí, nosotros vamos a seguir adelante, intentando conseguir el
máximo de apoyo para este proyecto.
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Usted dice que el Pleno es soberano, bueno pues si no he contado mal, el Pleno ha
aprobado el dictamen que traía a aprobación el Gobierno, con lo cual, el Gobierno
hace su trabajo que es hacer propuestas y conseguir el apoyo para que salgan
adelante.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí ràpidament. Sr. Giménez, perímetre obert, és el concepte de districte cultural, el
que avui portem a aprovació, és un perímetre tancat, marcat, ho posa hasta el títol,
posa els carrers que delimiten aquest territori. On la única intervenció on hem fet
l’ampliació d’usos, és en aquest tros de territori, no en el conjunt de la ciutat.
Per tant, perímetre obert, com a concepte de districte cultural, ens va servir, com
vostè bé sap, perquè així ho vam parlar, per al tema fiscal, en el conjunt del territori,
per poder fer les bonificacions, exempcions a nivell fiscal que sí que semblava injust
que per una mateixa activitat, es paguessin dos preus a la ciutat.
Aquest és el concepte, però el que avui portem a aprovació és un perímetre tancat,
delimitat, Carrer Rosalia de Castro, Avinguda Carrilet, Fabregada, Travessia
Industrial.
Entenem perfectament el que és un procés participatiu, una altre cosa és, com
vostè diu, puguem divergir en com l’entenem.
El que vostè ha estat dient sobre el “L’Hon”, senzillament és fals. Que hi ha algú
que ha tingut una percepció, la que sigui, absolutament respectable, faltaria mes.
Cadascú té la percepció, té la percepció que tingui.
I, Sra. Carballeria, un “pelotazo”, és modificar un sòl que té una qualificació per
posar-li un altre. Perquè això si que és comunament conegut, més o menys, que un
terreny agrícola té menys valor de mercat que un terreny industrial i un terreny
industrial té menys valor que un terreny residencial. Aquí no es toca una
qualificació. Els torno a repetir, ho tornem a repetir, no es toca ni una qualificació ni
s’incrementa el sostre edificable, de cap dels elements de tot el territori.
El procés participatiu que s’ha fet a Collblanc-La Torrassa, per al tema del camp de
futbol, nosaltres, evidentment, podem fer qualsevol altre procediment, procés que
vostès creguin. Nosaltres ho hem fet amb al conjunt d’associacions, amb el conjunt
d’entitats, des de que va començar el tema del pla integral, després continuant per
la llei de barris, amb totes les entitats de la ciutat del districte que eren 35, si no
recordo mal.
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SRA. ALCALDESSA
Bé hem finalitzat però jo, ja sé que no els hi agrada massa, però alguna cosa haig
de dir, perquè a veure, s’han tocat dos temes, prou importants, com perquè no digui
alguna cosa. Intentaré ser breu.
La primera, estic encantada d’aprovar el primer pas perquè sigui realitat aquest
camp de futbol del barri de Collblanc-La Torrassa.
No es una promesa, estamos hablando de compromisos. Y no es un problema de
compromisos de la Alcaldesa ni del equipo de Gobierno, si no es un compromiso
del barrio. Esta no es una decisión unilateral y esto entiendo que algunos de los
concejales que hoy conforman parte de este Consistorio, no conozcan la historia,
pero en este barrio, si hay algún barrio de la ciudad en el que se ha trabajo de la
mano de las entidades, es el barrio de Collblanc-Torrassa.
No se está trabajando hoy, se viene trabajando en momentos en que no estaba de
moda la participación, en que nadie hablaba de participación ciudadana, pero
nosotros creíamos en la participación con las entidades de este barrio. Y se ha
configurado, o se configuró, hay un trabajo en el que fuimos capaces todos juntos,
todos, gobierno, oposición, entidades, de definir un proyecto para ese barrio y
definir, en fin, proyectos que en definitiva, dejaron ese campo de futbol, ahí
aparcado, que no era sencillo ni fácil, encontrar un espacio físico para hacer este
campo, pero porque hubieron otros proyectos que pasaron por delante y que así se
decidió, conjuntamente y colectivamente.
Por eso hoy, Collblanc-La Torrassa, tiene una escola bressol, por eso hoy, el barrio
de Collblanc-Torrassa tiene una ampliación de una escola del barrio, por eso hoy
está el Cinema Romero en funcionament, etc, etc,.
Yo.., me parece bien, que seamos como oposición críticos, pero hombre, también,
como oposición también tenemos que conocer un poquito, los proyectos, de dónde
vienen y cuál es la historia.
Por tanto, primera consideración, me siento satisfecha y quiero agradecer también,
la aportación y la paciencia que han tenido, no solamente la entidad, si no los
centenares y centenares de niños y niñas que han tenido que desplazarse de su
barrio, para poder practicar futbol, desde pequeños.
Primera consideración, segundo tema que me parece un poco absurdo, y este es el
tema que estaba en debate entre la Sra. Carballeira y el Sr. Husillos. Me parece un
poco absurdo, con cariño lo digo. Porque estamos hablando de una cuestión que es
algo que este Ayuntamiento, no solamente lo ha hecho bien, sino que lo ha hecho
muy bien, que es adelantar las becas de comedor al Consell Comarcal, antes de
que la Generalitat, como todos somos conscientes de que paga tarde esas becas,
el Ayuntamiento las avanza y por tanto, no entiendo ese enfrentamiento entre el Sr.
Husillos y la Sra. Carballeira, porque en definitiva, creo que, en este caso, nos
tenemos que felicitar, que este Ayuntamiento sea capaz de adelantar esas becas,
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de permitir que las entidades o empresas que gestionan esos comedores, en las
escuelas, puedan cobrar en tiempo y forma. Cosa que no estaba sucediendo, hace
unos años, en esta ciudad.
Dicho eso, para finalizar la polémica del Distrito Cultural y yo también creo que es
un poco…, a ver entiendo todas las posiciones, todos los comentarios, y también
entiendo que los proyectos estratégicos, a veces, no son entendidos de la misma
manera, desde el inicio. Y recuerdo que hace unos años, cuando se puso en
marcha todo el desarrollo de Plaza Europa, también habían algunos partidos
políticos y grupos municipales que no estaban de acuerdo en que ese modelo, ese
no era el modelo que ellos creían que se debía realizar en la ciudad.
Y hoy, también, hay algunos grupos políticos que no están de acuerdo con La Fira,
que no están de acuerdo con el Mobile, que no están de acuerdo con las empresas
que se instalan en nuestra ciudad y que no están de acuerdo con los hoteles y que
no están de acuerdo con lo que representa Plaza Europa y Distrito Económico. Y
eso, a ver, es respetable, pero es evidente que hay modelos diferentes y que
nuestro modelo, pues es el que hemos desarrollado a lo largo de todos estos años.
Hoy estamos hablando de un distrito cultural, un concepto quizás para algunos que
no acaba de entender al 100%, que es un proyecto complejo, que no es un
proyecto de la Alcaldesa de L’Hospitalet, ni del equipo de Gobierno, sino que es un
proyecto de ciudad y esto quiero que quede claro. Este es un proyecto que con
todas las cuestiones que podamos y todos los peros que le podamos poner a
cualquier proceso participativo, han participado más de seis mil personas y quiero
que quede bien claro, que este era un proyecto que no estaba escrito.
Que es un proyecto, fruto del debate de las entidades, de los ciudadanos, de los
expertos que apuntaron la cultura como un tema importante de desarrollo y de
camino de futuro. Y es en ese sentido, que no empezamos hoy, alguien ha dicho,
hace un año.., no, no, no, esto empezó antes. Hace un año se pudo anunciar que el
Distrito Cultural se ponía en marcha y en este año se ha creado la web, se ha
creado la oficina del proyecto, se han creado los incentivos fiscales y se ha puesto,
y nos hemos puesto a trabajar en hacer este proyecto que hoy nos lleva hasta aquí.
Es un proyecto vivo, es un proyecto que continuará, que tendrá un coste
económico, que tendremos que pedir ayudas a la Unión Europea o donde sea
necesario para desarrollarlo al 100%, pero es un proyecto, que hoy, ya existe y que
no es un proyecto ni de pelotazo urbanístico, ni mucho menos, todo lo contrario, es
dinamizar económicamente una parte central de Hospitalet, una parte que hoy ha
quedado en desuso, como consecuencia de una crisis económica, que no
olvidemos que está golpeando a muchas empresas, a muchos comerciantes, a
muchas familias y que lo que estamos tirando adelante, es un proyecto, que en
definitiva ponga en el centro, las industrias culturales, la cultura para que Hospitalet,
se convierta en un referente en el Área Metropolitana.
Por tanto, entiendo la dificultad, entiendo que haya críticas, pero me gustaría que
con el tiempo, en fin, pasara como con otros proyectos que hemos realizado en
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esta ciudad que poco a poco de aquí unos años, todo el mundo se haga suyo este
proyecto y que finalmente parecerá, que la idea ha sido colectiva más que de una
parte de los ciudadanos de L’Hospitalet.
Nada más, no me quiero alargar más. Por tanto, pasamos a las mociones.

BENESTAR I DRETS SOCIALS
REGIDORIA DE GOVERN D'IGUALTAT I BENESTAR SOCIAL

ACORD 16.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL
CONSELL COMARCAL DEL BARCELONÈS, PER A L’ASSIGNACIÓ D’AJUTS
COMPLEMENTARIS ALS AJUTS INDIVIDUALS DE MENJADOR PELS
ALUMNES DE LES ESCOLES DEL MUNICIPI DEL CURS 2014-2015, PER LA
QUANTITAT DE 1.130.467,36 €.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
ATÈS que mitjançant Acord de Ple, en sessió de data 22 de juliol de 2014, es va
acordar aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de
l’Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès, per a l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles de
l’Hospitalet, per un import total per al període del curs 2014-2015 de 1.200.000,00
euros.
ATÈS que mitjançant Acord de la Junta de Govern Local del Consell Comarcal del
Barcelonès de data 23 de juliol de 2014, va acordar aprovar el conveni descrit en
l’apartat anterior.
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ATÈS que mitjançant Acord de Ple, en sessió de data 19 de desembre de 2014, va
aprovar la modificació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament de
l’Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès, per a l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles de
l’Hospitalet, per un import total per al període del curs 2014-2015 de 1.800.000,00
euros davant la previsió d’increment dels/les menors que han ingressat al curs
escolar 2014-2015 i per tal de garantir davant de la demanda un major accés a l’ajut
de menjador escolar dels/les menors de L’Hospitalet que es troben en greu situació
de crisi i exclusió social.
VISTA la carta de la Cap de l’Oficina de Recursos a la Persona del Consell
Comarcal del Barcelonès amb número de Registre de sortida del Consell Comarcal
del Barcelonès 2015/1071 de data 29/09/2015, on adjunta el certificat de la
Intervenció del Consell Comarcal del Barcelonès de data 21/09/2015, que certifica
que ha cobrat per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet la quantitat total de
1.130.467,36 euros durant el curs 2014/2015, i que el Consell Comarcal del
Barcelonès ha pagat a les escoles de la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat la
quantitat total de 1.130.467,36 euros, corresponents al curs 2014/2015.
VIST l’informe tècnic emès per la Cap de Serveis de la Regidoria de Govern
d’Igualtat i Benestar Social.
ATESOS els pagaments efectuats per l’Ajuntament de L’Hospitalet al Consell
Comarcal del Barcelonès, detallats a l’informe tècnic.
ATÈS que no resulta necessària l’acreditació de crèdit adequat i suficient per cobrir
les obligacions econòmiques que es deriven del present expedient.
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica de l’Àrea.
VISTES les competències atribuïdes al Ple Municipal per raó de la quantia, de
conformitat amb l’art. 23.1.c de les Bases d’Execució del Pressupost de l’exercici
corresponent.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament
de l’Hospitalet i el Consell Comarcal del Barcelonès per a l’assignació d’ajuts
complementaris als ajuts individuals de menjador per als alumnes de les escoles de
l’Hospitalet, aprovat pel Ple Municipal en sessió de data 22 de juliol de 2014 i
modificat pel Ple en sessió de data 19 de desembre de 2014, donat que
l’Ajuntament de l’Hospitalet ha pagat al Consell Comarcal del Barcelonès la
quantitat total de 1.130.467,36 euros relativa al curs escolar 2014-2015.
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Aquest mateix import ha pagat el Consell Comarcal del Barcelonès a les escoles de
la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, segons el certificat de la Intervenció del
Consell Comarcal del Barcelonès de data 21/09/2015.
SEGON.- COMUNICAR el present acord al Consell Comarcal del Barcelonès, al
Regidor de Govern d’Igualtat de Benestar Social, a la cap de Secció de serveis
socials, a l’Habilitació de l’Àrea i a la Intervenció General.

ACORD 17.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. M.G.O. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05 EUROS. (EXP.
SA 70/15VR.)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot
d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució del Regidor de Govern d’Igualtat núm. 7275/2015,
de 25 de setembre, es va incoar el present procediment sancionador contra el Sr.
M.G.O., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili al XXXXXX XXXX, XXX. X, XX XX de
l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la normativa de protecció dels
animals.
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 8 i 15 d’octubre de 2015,
com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i als
efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOE del 3 de desembre de 2016.
VIST que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de l’ imputat, dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
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ATÈS que a l’ esmentada resolució s’advertia a l’ imputat que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
VISTA la proposta de resolució de la Sra. instructura del procediment de data 4 de
gener de 2016
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut del 5 de gener de 2016
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució presentada per la Instructora del
procediment en data 04.01.2016 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR al Sr. M.G.O., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili al XXXXXX
XXXX, XXX. X, XX XX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es descriu i la
sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i conducció
d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida per l’article 3.1 de
la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals
potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que
la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en
matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, el Sr. M.G.O., amb DNI
XXXXXXXXXX i domicili al XXXXXX XXXX, XXX. X, XX XX de l’Hospitalet, en
aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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ACORD 18.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A LA SRA. E.A.G.A. PER
INFRACCIÓ A LA NORMATIVA 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS
CONSIDERATS POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05
EUROS. (EXP. SA 74/15).
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot
d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:
VIST que mitjançant Resolució del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social
núm. 6597/2015, de 4 de setembre, es va incoar el present procediment
sancionador contra la Sra. E.A.G.A., amb DNI XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció molt greu
contra la normativa de protecció dels animals.
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies dies 10 i 14 de setembre
de 2015, com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó
i als efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOP del 26 d’octubre de 2015 i exposició al Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament de l’Hospitalet entre els dies 27 d’octubre i 7 de
novembre de 2015.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia a la Sra. G.A. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part de la Sra. G.A., dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció dels animals ja s’han obert els oportuns expedients els quals
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poden donar lloc, si s’escau, a la incoació d’altres procediments sancionadors que
es tramitaran per la seva normativa d’aplicació.
VISTA la Proposta definitiva de Resolució de la Sra. Instructora de data 1 de
desembre de 2015.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 09.12.2015.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori:
ACORDA,
PRIMER.- RATIFICAR la proposta de resolució, presentada per la Instructora del
procediment en data 01/12/15 i en conseqüència declarar provats els fets que s’hi
relacionen.
SEGON.- IMPOSAR a la Sra. E.A.G.A., amb DNI XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, la comissió de la infracció que es
descriu i la sanció que es relaciona amb la quantitat següent:
Fets: No disposar de la preceptiva llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, requerida
per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del Reial Decret 287/2002 de
22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del Decret 170/2002 d’11 de juny,
sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Infracció de l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
►Qualificació definitiva de la infracció: Molt greu (article 13.1.b) de la Llei
50/1999 de 23 de desembre).
►Qualificació definitiva de la sanció: 2.404,05.-euros, quantia mínima a
imposar segons l’article 13.5 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
RESPONSABILITAT: Considerar responsable dels fets, a la Sra. E.A.G.A., amb
DNI XXXXXXXXX i domicili a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet,
en aplicació de l’art 13.8 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, en relació amb l’art.
130 de la llei 30/1992, LRJ-PAC.
TERCER.- COMUNICAR la present resolució a la persona interessada, a la
Instructora i a la Intervenció General.
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ACORD 19.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. A.P.U. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05- EUROS. –
EXP. SA 123/15 PA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot
d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social
núm. 8310 /2015, de 23 d’octubre, es va incoar el present procediment sancionador
contra
el
Sr.
A.P.U.,
amb
DNI
XXXXXXXXXX
i
domicili
a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció molt
greu contra la normativa de protecció dels animals (concretament, contra la llei
50/1999).
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser notificats en el
domicili del Sr. A.P.U. en data 5 de novembre de 2015, con així consta en la
corresponent diligència de notificació.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia al Sr. A.P.U. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. A.P.U., dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció del Animals, ja s’han obert els oportuns expedients els quals
poden donar lloc, si s’escau, a la incoació d’altres procediments sancionadors que
es tramitaran per la seva normativa d’aplicació.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 2.12.2015

…/…

92

VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 09.12.2015
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 2.12.2015 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d’unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. A.P.U., amb DNI XXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX de l’Hospitalet, autor de l’esmentada
infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. A.P.U., amb DNI XXXXXXXXX i domicili a XXXX
XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXX de l’Hospitalet, responsable de la comissió
de les infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen, amb la
quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1 del
Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1 del
Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. A.P.U., amb DNI XXXX
XXXXX i domicili a XXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX de l’Hospitalet
en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.
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ACORD 20.- RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ AL SR. J.M.F.M. PER
INFRACCIÓ DE LA LLEI 50/99 SOBRE TINENÇA DE GOSSOS CONSIDERATS
POTENCIALMENT PERILLOSOS, PER UN IMPORT DE 2.404,05- EUROS. –
EXP. SA 121/15 PA.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 25 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 1 vot
d’abstenció del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

VIST que mitjançant Resolució del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social
núm. 8311 /2015, de 23 d’octubre, es va incoar el present procediment sancionador
contra el Sr. J.M.F.M., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXX XXXXXXX
XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX de l’Hospitalet, per una infracció molt greu contra la
normativa de protecció dels animals (concretament, contra la llei 50/1999).
VIST que l’esmentada resolució i el Plec de Càrrecs adjunt, van ser objecte de
diversos intents infructuosos de notificació entre els dies 5 i 10 de novembre de
2015, com així consta a la corresponent diligència de notificació. Per aquesta raó i
als efectes previstos en l’art. 59.5 de la llei 30/1992, LRJ-PAC, es va notificar
mitjançant publicació al BOE del 17 de desembre de 2015.
ATÈS que a l’esmentada resolució s’advertia al Sr. F.M. que, de no efectuar
al·legacions en el termini de quinze dies, aquella podria ser considerada proposta
de resolució si conté un pronunciament precís sobre la responsabilitat de la persona
imputada.
ATÈS que no consta la presentació d’al·legacions ni la sol·licitud de pràctica de
prova per part del Sr. F.M., dintre del termini de quinze dies atorgat a l’efecte.
ATÈS que, respecte de la resta de fets considerats en el procediment, per part del
Negociat de Protecció del Animals, ja s’han obert els oportuns expedients els quals
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poden donar lloc, si s’escau , a la incoació d’altres procediments sancionadors que
es tramitaran per la seva normativa d’aplicació.
VIST la proposta de Resolució de la Sra. Instructora de data 11.01.2016
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica del Servei de Salut de 15.01.2016
ATÈS que en la seva substanciació s’han observat tots els requisits reglamentaris
establerts en el Decret 278/1993 de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya.
El Ple, a proposta del Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social i amb el
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR la proposta definitiva de resolució, presentada per la Sra.
Instructora del procediment en data 11.01.2016 i en conseqüència declarar provats
els fets que s’hi relacionen.
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius d’unes infraccions de
caràcter molt greu i declarar al Sr. J.M.F.M., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX de l’Hospitalet, autor de l’
esmentada infracció, tal i com es deriva del procediment incoat a l’efecte.
TERCER.- IMPOSAR al Sr. J.M.F.M., amb DNI XXXXXXXXXX i domicili a
XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX de l’Hospitalet, responsable
de la comissió de les infraccions que es descriuen i les sancions que es relacionen,
amb la quantitat següent:
a) Fets: No disposar de la llicència administrativa per la tinença i
conducció d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina,
requerida per l’article 3.1 de la Llei 50/1999 de 23 de desembre, sobre el
règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos, l’article 3.1
del Reial Decret 287/2002 de 22 de març, que la desenvolupa i l’article 3.1
del Decret 170/2002 d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos
considerats potencialment perillosos.
Normes infringides: Article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
► Qualificació definitiva : Molt greu (article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de 23
de desembre).
► Sanció definitiva: 2.404,05.- euros, segons l’article 13.5 de la Llei
50/1999 de 23 de desembre.
Responsabilitat: Es considera responsable dels fets, el Sr. J.M.F.M., amb DNI
XXXXXXXXXX i domicili a XXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXX XXXX XXXXXXXX de
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l’Hospitalet en aplicació de l’art. 130 de la llei 30/1992, LRJ -PAC.
QUART.- COMUNICAR el present acord a la persona interessada, a la Instructora i
a la Intervenció General.

ESPAI PÚBLIC, URBANISME I SOSTENIBILITAT

ACORD 21.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A L’AMPLIACIÓ D’USOS A
LES ZONES AMB QUALIFICACIÓ URBANÍSTICA INDUSTRIAL SITUADES
ENTRE L’AVINGUDA DEL CARRILET, L’AVINGUDA DE LA FABREGADA, LA
TRAVESSIA INDUSTRIAL I EL CARRER ROSALIA DE CASTRO (DISTRICTE
CULTURAL)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 16 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i
Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez;
i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 6 vots
d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; i dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; assistents presents en el moment de la votació, i per
tant, va ésser adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la
llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els
acords que figuren en la seva part dispositiva:

ATÈS que l’Ajuntament de l’Hospitalet va iniciar el procés participatiu “L’hospitalet
on. El futur per endavant”, que es concretà amb la redacció del “Pla L’Hon” i que
d’acord amb les directrius estratègiques plantejades en el mateix, l’Ajuntament ha
decidit actuar urbanísticament per tal de potenciar el Districte Cultural de
l’Hospitalet.
ATÈS que com a conseqüència de l’anterior, ha estat redactat el Projecte per a la
Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ampliació d’usos a les zones
amb qualificació urbanística industrial situades entre l’avinguda del Carrilet,
l’avinguda de la Fabregada, la Travessia Industrial i el carrer Rosalia de Castro
(Districte Cultural).
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ATÈS que, l’objectiu de l’esmentada Modificació Puntual consisteix,
fonamentalment, en la renovació de les activitats industrials incloses a l’àmbit del
planejament, mitjançant l’ampliació dels usos i la concreció de les activitats
relacionades amb la indústria cultural que es defineixen com a compatibles. Així
mateix, es proposa l’adequació del planejament a la realitat urbana del c. Miquel
Romeu.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de
l’Agència de Desenvolupament Urbà, en els quals proposen l’aprovació de la
present modificació puntual del Pla General Metropolità.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords municipals recau en el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985, de bases de
règim local, amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de
membres de la Corporació per disposició expressa del punt 2 d’aquest mateix
article.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum de la majoria absoluta legal, la
Modificació puntual del Pla General Metropolità per a l’ampliació d’usos a les zones
amb qualificació urbanística industrial situades entre l’avinguda del Carrilet,
l’avinguda de la Fabregada, la Travessia Industrial i el carrer Rosalia de Castro
(Districte Cultural).
SEGON.- SUSPENDRE, a tot l’àmbit del planejament, l’atorgament de llicències de
conformitat amb l’article 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, si bé, de
conformitat amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es podran
atorgar llicències fonamentades en el règim vigent sempre que siguin compatibles
amb les determinacions d’aquesta MPPGM.
TERCER.- SOTMETRE a informació pública pel termini d’un mes, mitjançant la
publicació d’edictes en els mitjans reglamentaris, a fi i efecte que es puguin
presentar les al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació puntual del
Pla General Metropolità per a l’ampliació d’usos a les zones amb qualificació
urbanística industrial situades entre l’avinguda del Carrilet, l’avinguda de la
Fabregada, la Travessia Industrial i el carrer Rosalia de Castro (Districte Cultural),
pel cas que durant el termini d’informació pública no es presentessin al·legacions o
informes en contra, i, aleshores, trametre el projecte al Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, pel seu tràmit i aprovació definitiva.
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ACORD 22.- RELATIU A L’APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA CREACIÓ D’UN NOU
ÀMBIT DE SISTEMA D’EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DOTACIONS DE
CARÀCTER LOCAL (CLAU 7B) AMB CONCRECIÓ DE L’ÚS ESPORTIU,
DESTINAT A CAMP DE FUTBOL, ALS BARRIS DE COLLBLANC I LA
TORRASSA, DISTRICTE II DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots d’abstenció dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; assistents presents en el moment de la votació, i per tant, va ésser
adoptat pel quòrum de majoria absoluta exigit en l’article 123.2 de la llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

ATÈS que els Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat han elaborat un projecte de Modificació
puntual de Pla General Metropolità per a la creació d’un nou àmbit de sistema
d’equipaments comunitaris i dotacions de caràcter local (clau 7b) amb concreció de
l’ús esportiu, destinat a camp de futbol, als barris de Collblanc i la Torrassa, districte
II de l’Hospitalet, per a la seva aprovació.
ATÈS que aquesta Modificació puntual de PGM té per objecte, fonamentalment,
l’obtenció de sòl per a equipaments que permeti ubicar un nou camp municipal de
futbol al Districte II, als barris de Collblanc i La Torrassa d’aquesta ciutat.
ATÈS que la proposta de Modificació Puntual de PGM també contempla la
Suspensió d’atorgament de llicències a l’àmbit objecte d’aquesta Modificació
Puntual de PGM.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de
l’Agència de Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 96, 97, 73, 85 i concordants de la Llei 1/2010, del 3 d’agost, del
Text Refós de la Llei d’Urbanisme.
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ATÈS que la competència per l’adopció dels acords municipals d’aprovació inicial i
provisional de la Modificació de PGM correspon al Ple municipal, de conformitat
amb l’article 123.1.d) de la Llei 7/1985, de Bases del Règim Jurídic Local, que
expressament assenyala que correspon a aquest òrgan l’aprovació inicial dels
instruments de planejament general, així com l’aprovació que posi fi a la tramitació
municipal dels mateixos.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta legal,
que prescriu l’article 123.2 de la Llei de Bases i de Règim Jurídic Local, la
Modificació Puntual de Pla General Metropolità per a la creació d’un nou àmbit de
sistema d’equipaments comunitaris i dotacions de caràcter local (clau 7b) amb
concreció de l’ús esportiu, destinat a camp de futbol, als barris de Collblanc i la
Torrassa, districte II de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- SUSPENDRE, a tot l’àmbit del planejament, l’atorgament de llicències de
conformitat amb l’article 73 i 74 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, si bé, de
conformitat amb l’article 102.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, es podran
atorgar llicències fonamentades en el règim vigent sempre que siguin compatibles
amb les determinacions d’aquesta MPPGM.
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.- TENIR PER APROVADA PROVISIONALMENT la Modificació Puntual de
PGM per a la creació d’un nou àmbit de sistema d’equipaments comunitaris i
dotacions de caràcter local (clau 7b) amb concreció de l’ús esportiu, destinat a
camp de futbol, als barris de Collblanc i la Torrassa, districte II de l’Hospitalet de
Llobregat, aprovada a l’acord primer, pel cas que, durant el termini d’informació
pública no es presentin al·legacions ni informes en contra. Aleshores, es procedirà
a la seva remissió al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya per a la seva aprovació definitiva.
CINQUÈ.- NOTIFICAR els precedents acords als interessats.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS

En relació amb l’acord del Despatx Oficial de Decrets i Resolucions, es
produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la seva presentació Sra. Esplugas … Volen fer algun comentari? És
que ha fet un la Sra. Secretària, ha fet un parón breu i possiblement no. Molt bé, no
no.
Comencem si hi ha paraules i peticions de paraules, entenc que vostè vol parlar.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP- Poble Actiu)
Sí sobre si hem descobert sobre la resolució, una de les resolucions del punt 23, la
resolució 567/2016 volíem fer una sèrie de comentaris amb el trasllat de resolució
que denunciaven alguns dels sindicats de treballadors de l’Ajuntament fa un parell
de setmanes, acabem per resoldre un dels enigmes que ens van tenir sense dormir
a totes des del passat mes de desembre. Un cop es va fer públic, des del passat 1
de febrer l’exassessor del exgrup municipal Guanyem L’H, M.J.M.O., ha passat a
ser treballador indispensable d’aquest Ajuntament a la mateixa Àrea casualment de
l’exregidora de l’exgrup municipal Guanyem L’H, Cristina Santón, totes estem molt
més tranquil·les ara mateix des d’aquest grup municipal no enteníem com un
auxiliar administratiu funcionari imprescindible de la Diputació de Barcelona
segurament, amb el seu espectacular currículum, trigava tant a integrar-se dins de
la plantilla del nostre Ajuntament.
El passat 16 de desembre de 2015, tres dies després de la signatura de l’acord de
govern entre PSC i els dos exregidors del grup, exgrup municipal Guanyem L’H, el
tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Benestar i Drets Socials sol·licitava a la Diputació de
Barcelona, la incorporació de l’esmentat auxiliar administratiu, en comissió de
serveis, a l’Ajuntament de L’Hospitalet per desenvolupar les seves funcions a
l’àmbit de la salut, on casualment l’exregidora de Guanayem L’H, ocupa el càrrec a
mida de regidora adjunta de Salut. I així tanquem el cercle, tots tres membres de
l’exgrup municipal de Guanyem L’H, un altre cop junts, a sou de l’Ajuntament, totes
tranquil·les: objectiu assolit, tornaran a rebre 163.380,08€ a l’any entre els tres,
només 119,92€ menys del que cobraven abans com a regidors d’un grup municipal
i assessor del propi grup.
El flamant i imprescindible nou auxiliar administratiu de l’Àrea de Benestar Social, a
l’àmbit de la Salut, entra a formar part de la plantilla de personal d’aquest
Ajuntament, per la porta gran. Amb les retribucions bàsiques i complementàries
corresponents, d’un subgrup C2, del grup retributiu 5, amb complement de
destinació 18, amb horari especial 1647 hores anual, pel qual cobrarà 240,09€
mensual, en total aquest auxiliar administratiu irrepetible, de la Diputació de
Barcelona, imprescindible per al nostre Ajuntament, ens constarà a totes les veïnes
de L’Hospitalet 32.380,08€ a l’any, sou just i proporcionat per a un auxiliar
administratiu, de la seva vàlua, “cornuts i pagat al beure”, li diuen.
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Per últim, ens agradaria fer esment al missatge engrescador que llença aquest
Ajuntament a la seva plantilla de treballadors i treballadores, un cop més amb
aquesta decisió. El govern actual de l’Ajuntament de L’Hospitalet ha decidit que no
tenia cap auxiliar administratiu entre els centenars de la seva plantilla que complís
el perfil ultraespecialitzat d’una plaça de nova creació a l’àmbit de la Salut, dins
l’Àrea de Benestar Social, tota una declaració d’intencions en relació a la seva
nul·la política de recursos humans més enllà de col·locació arbitrària de familiars,
amics i amigues, i coneguts del cortijo.
Comissions de serveis d’altres administracions, lliures designacions a dojo, creació
de noves places a mida. I finalment, la resolució expressa i literalment el següent:
“atès que M.J.M.O. compleix els requisits i condicions necessàries per al
desenvolupament de les funcions del lloc de treball que passarà a ocupar”. Quin lloc
de treball? Quines funcions? Quins requisits i condicions compleix? Quan nosaltres
parlem de places de nova creació, ho diem perquè ni els sindicats, ni els grups
municipals coneixem la relació de llocs de treballs d’aquest Ajuntament. Potser
seria una mica més rígida el sistema de col·locació actual, si fossin públics tots els
llocs de treball existents a l’Ajuntament. Però és impossible que el PSC incompleixi,
és impossible que el PSC incompleixi la normativa vigent des del 1984 i no disposi
d’una relació de llocs de treball actualitzada. És impossible. És impossible perquè el
PSC sempre compleix la llei escrupulosament.
És impossible, segur la nostra incapacitat, per trobar, per trobar-la aquesta
documentació, dins de la web, la que ens impedeix disposar d’aquesta relació. Oi
que sí, alcaldessa? Doncs això, la relació dels llocs de treball, és el que demanem a
partir d’avui, i la demanem per a ja, si pot ser. Des de l’any 1984, diria. 87, perdó.
Fins ara, aquesta era una exigència dels diferents sindicats de treballadors d’aquest
Ajuntament, doncs a partir d’ara també ho serà d’aquest grup municipal. A més a
més, diria que és obligatori fer-la pública des del gener del 2015 segons la Llei de
transparència catalana.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Respecte al mateix punt, que comentava el company de la CUP-Poble Actiu. Afegir
que són 32.000 €, més seguretat social. Jo no entraré en el tema que l’equip de
govern pugui fer el pacte que vulgui amb els regidors que vulgui o amb els grups
municipals que vulgui per fer govern. Faltaria més. Jo sempre he dit que moltes
vegades no són com, si amb qui ho fem, sinó com ho fem. Les actituds, no. I és un
tema que jo obertament he criticat perquè penso que el moment de fer-ho, i com ho
vam fer-ho no era el més oportú. Però torno a repetir al cap i a la fi, no puc discutir,
ni criticar que vostès han fet un pacte amb dos electes. No? I per tant, des d’aquest
punt de vista és tot lícit, més enllà de què a mi, personalment i a la resta del
consistori no ens agradi. Però, una vegada fet això i tenint en compte que hi havia
un parell d’assessors lliures encara per poder escollir, potser el camí oportú ves
sigut unes certes coses que no han fet, i n’han fet unes altres, no. I per tot això que
s’ha comentat, eh, se’ns fa difícil pair doncs, que s’hagi agafat aquesta persona, eh,
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que ja no formava part del grup polític, en qüestió perquè havia estat dissolt per uns
temes en concret, no.
Tota una sèrie de desencerts, cronològicament en el temps que des del nostre punt
de vista, doncs, no ens queda més remei que acceptar-los perquè forma part del joc
democràtic, en aquest cas del govern, bueno de la legislació democràtica d’aquest
Ajuntament i tal. Però que sàpiguen que des de Convergència, doncs, no, no
trobem bé aquest punt. No trobem bé aquesta ... Ja no vam trobar bé les formes,
amb els dos regidors però jo crec aquesta és una forma més desencertada, de
continuar aquest memorial desgreuges.

SR. GARCIA ACERO (ERC)
Sí, sobre el mateix punt des del nostre grup municipal, únicament tres preguntes:
per quina raó s’ha de demanar la comissió de servei d’aquesta persona? I si no hi
ha cap treballador de la casa que pugui fer les seves tasques? També si s’ha creat
una plaça a mida d’aquesta persona i finalment, voldríem saber quan té previst
l’equip de govern la realització dels llocs de treball, tal com ha demanat el sindicat
de CCOO?

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bien, desde el Partido Popular, nos sumamos a las críticas del resto de portavoces,
respecto a la resolución sobre M.M., desde el Partido Popular queremos dejar claro
nuestro más absoluto rechazo a este nombramiento que únicamente busca
culminar un acuerdo, acordado hace unos meses, con dos tránsfugas y el
complemento que es el Sr. M.. Faltaba el episodio, todos estábamos ansiosos por
saber dónde lo iban a colocar y pendientes dónde iba a aterrizar. Y finalmente, pues
aterriza como comisión de servicios proveniente de la Diputació de Barcelona. Es el
caro peaje que paga el PSC para tener dos votos más, en el Pleno. Y era un pack
de tres.
Nosotros también nos preguntamos si no hay nadie en este Ayuntamiento con el
nivel del Sr. M. C2, para poder desarrollar funciones en el ámbito de la salud.
Nosotros hemos estado mirando, el currículum del Sr. M. y así a priori, no vemos
nada llamativo que nos haga pensar que es experto en ningún tema en el ámbito de
la salud, que pueda comportar la necesidad imperiosa de que el Sr. M. nos ilumine
en este Ayuntamiento. Entonces, además evidentemente no sólo pasa por la
Comisión de Servicios sino a demás de los complementos de sueldo que ello
conlleva, con la libertad horaria. De hecho, supongo que está aquí por la libertad
horaria que tiene, por el horario especial que tiene, para poder seguir a los Plenos y
atender con el tema de la salud cualquier contrapié al gobierno y al área de la
Salud.
Ustedes desde el Partido Socialista de manera reiterada, en los Plenos de esta
legislatura, de este mandato, de les legislaturas anteriores siempre han puesto de
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relieve la profesionalidad y el agradecimiento de la labor por parte de los
funcionarios de esta casa que desarrollan con todo su compromiso y
profesionalidad, su labor, pero claro es que llegan situaciones como éstas y es que
desarman a cualquier funcionario motivado y lo único que hacen es menospreciar a
nuestro entender el trabajo que los propios funcionarios de la casa están
desarrollando. Está claro que lo único que era necesario colocar al tercero. Ya lo
han colocado y han buscado los argumentos necesarios y los resquicios que ofrece
la ley para colocarlos. Nada más.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES)
Sí, bueno en el grupo municipal de Canviem L’Hospitalet, la verdad es que estamos
haciendo ya una porra a ver cuándo, cuándo venía este señor. La otra pata que
faltaba de este pacto que nosotros, evidentemente, desde el primer momento no
hemos reconocido como tal, como legítimo. Porque salta, se salta a la torera todos
los puntos digamos, de un pacto que se firmó en el 2006, sobre antitransfugismo
que fue precisamente el partido Socialista el que lo impulsó en aquel momento y
que en uno de sus artículos dice bien claro que toda persona que se presenta bajo
un nombre, bajo un grupo municipal y se sale, es expulsado del mismo, queda
automáticamente considerado como tránsfuga.
Entonces estos señores se presentaron como Guanyem. Han sido expulsados de
Guanyem, por las consideraciones que sean. Están en juicio, lo que sea. Han sido
expulsados de la formación por la cual se presentaron, por lo tanto, estos señores,
según ese pacto son tránsfugas. Entonces, sólo nos faltaba ahora que la persona
que fue designada como coordinador de grupo, pues ahora nos aparezca como
comisión de servicio. Una práctica que parece muy habitual en este ayuntamiento
para colocar a según qué personas.
Entonces por lo tanto consideramos que es un insulto a los trabajadores y
trabajadoras de esta casa, el tener, digamos una comisión de servicio de una
persona a demás con un nivel que dices, bueno pues no sé que puede aportar,
además en un tema importantísimo. A mí me gustaría saber el currículum de este
señor: qué estudios tiene para saber realmente, puede ofrecer algo en este ámbito
en el cual se le ha contratado. Y nosotros por supuesto rechazamos, tanto el pacto
de gobierno, no lo reconocemos. Porque no lo podemos reconocer, es así y
también esta última triquiñuela que es un verdadero insulto a los trabajadores y
trabajadoras de esta casa.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Bueno, en relación al mismo tema que han comentado el resto de portavoces de los
grupos municipales. Hemos tenido conocimiento que en fecha 2 de febrero de
2016, se ha acordado mediante resolución la adscripción en comisión de servicios
de Don M.J.M.O., a una plaza de auxiliar administrativo, subgrupo C2, grupo
retributivo 5, con complemento de destino 18 y con asignación de horario especial.
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Es decir, es un funcionario de la Diputación, con categoría de auxiliar administrativo
que percibirá una retribución bruta anual de 32.380€.
Y nos preguntamos todos, los concejales de la oposición, los representantes de los
trabajadores de este Ayuntamiento y los propios funcionarios si no hay ningún
funcionario de este Ayuntamiento con la preparación suficiente para ocupar este
puesto de trabajo y percibir dicha remuneración. ¿No hay en todo el Ayuntamiento,
un funcionario que por su mérito y capacidad vea recompensado su esfuerzo con la
adscripción a un puesto de trabajo de esa categoría?.
El problema es que la respuesta a este despropósito de arbitrariedad, es otro.
Porque llama la atención que una persona cuya comisión de servicios se solicita a
la Diputación, el Sr. M., quién por si alguien se había olvidado ostentaba el honor de
ser el asesor del grupo municipal de Guanyem L’H, percibiendo por ello la cantidad
de 32.500€ anuales, me suena. Esto era antes de la expulsión de los concejales de
dicho partido y de su paso a concejales no adscritos. La pérdida de grupo municipal
supuso la de su asesor.
Sorprende esta comisión de servicios aunque sólo sea por la concatenación de
hechos que voy a relatar: el 11 de noviembre de 2015, se incorporan los dos
concejales de Guanyem L’H, como concejales no adscritos por su expulsión del
partido por el que fueron elegidos concejales de este consistorio. La desaparición
del grupo municipal Guanyem L’H, supuso la pérdida de su asesor. En aquel
entonces, como hemos dicho, el referido Sr. M..
El día 12 del once de 2015, o sea al día siguiente, se firma el pacto de gobierno
entre los concejales no adscritos y el PSC de L’Hospitalet, con claro desprecio al
pacto contra el transfugismo.
El día 1 de diciembre del 2015, se nombran a los concejales no adscritos como
concejales adjuntos; percibiendo 65.500€ anuales, cada uno de ellos.
El 16 del doce del 2015, quince días después, se solicita a la Diputación incorporar
a este Ayuntamiento, en comisión de servicios a su trabajador Sr. M.. Hasta
entonces asesor del grupo municipal Guanyem L’Hospitalet. Y el día 2 de febrero
de 2016, se acaba nombrando al Sr. M.J.M.O. como adscrito, en comisión de
servicios a una plaza de auxiliar administrativo por la que percibirá la cantidad que
he citado antes. Sorprende tanta casualidad no? Pero sorpresas a parte, el
problema es que la figura administrativa escogida para tamaño despropósito, por
utilizar un concepto suave, se usa en fraude ley ostensible arbitrariedad. Y lo
recalco. Uso estas expresiones para evitar otras que creo que se ajustan más al
perfil de esta arbitrariedad. Pero nos las vamos a reservar hasta que tengamos los
oportunos informes jurídicos encargados a nuestro partido. Porque sin alarde
jurídicos ninguno, de ningún tipo, acudiendo al informe que aparece en el propio
expediente que acuerda la comisión de servicio del Sr. M.. La comisión de servicio
exige, primero: carácter temporal, que se ha establecido en la resolución: seis
meses. Nada que decir. Y que se acuda a ella, a la comisión de servicios,
exclusivamente por necesidades del servicio.
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Me he molestado en mirar el expediente. En ningún documento, aparece la
necesidad de ocupar este puesto de trabajo, no sé, se me ocurre que podría ver un
informe de la responsable de Personal. Pero es que no hay nada. Continuo, bajo
qué criterios se ha determinado pedir a la Diputación de Barcelona, al Sr. M. en
comisión de servicios. No sé. Yo sólo lo conozco porque era asesor del grupo
municipal de Guanyem L’Hospitalet, antes de su disolución.
Esperemos que al Sr. Cristián Alcázar que es quien solicitó su egrecia figura para
ocupar tan especial puesto de trabajo, pueda darnos alguna razón de su solicitud.
En relación con los campos de fútbol, nos ha dado diferentes explicaciones.
Esperemos que nos dé en ésta también.
Si no es así, quién conoce al Sr. M.. Y sus excepcionales aptitudes para ocupar
este puesto de trabajo?. Se dan ustedes cuenta de cuánto esperpento, no?.
Esperamos alguna aclaración que se disipe la sensación que tiene este grupo
municipal que ustedes continúan pensando que el Ayuntamiento es su cortijo
particular. Que pueden hacer y deshacer cuando les venga en ganas.Muchas
gracias.

Essent les 19 hores, abandona la sessió el Sr. Pedro Alonso Navarro, regidor del
grup polític municipal del Partit Popular.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, poner de manifiesto que la comisión de servicios, es
un sistema de provisión de puestos de trabajo totalmente normal, habitual. Vale.
Recordar que tenemos seis comisiones de servicios en este Ayuntamiento. Por lo
tanto representan ínfimo de casi 1.700 trabajadores en la plantilla. Pues me parece
que no se abusa de las comisiones de servicio y yo creo que están totalmente
justificadas. Se han incorporado de la bolsa de trabajo ocho personas que vienen
de la calle para trabajar de manera, eh, … las diferentes plazas, los diferentes
tiempos hasta cubrir las necesidades del servicio. Y es verdad que el Sr. M. pues
tiene experiencia en la administración. Es funcionario de la Diputación de Barcelona
y puede aportar un plus que una persona que viene de la calle no lo puede hacer. A
parte de aquí, los temas políticos no voy a entrar en ellos.
ACORD 23.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERIODE
19/1/2016 A 15/2/2016 QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 175 AL 880.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:
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En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del núm. 175 de data 19 de gener al núm. 880 de data 15 de febrer de
2016.
Les relacions dels decret i resolucions corresponents han estat tramesos als
diferents grups polítics municipals.
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL

ACORD 24.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL A LES SESSIONS DES DEL NÚM. 2 AL NÚM. 6 DEL 19 I
26 DE GENER I DEL 2, 9, I 16 DE FEBRER DE 2016, RESPECTIVAMENT.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió, adoptant-se els acords que figuren en la
seva part dispositiva:

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les actes corresponents han estat trameses als diferents grups polítics
municipals.
Les sessions són les corresponents als números 2, 3, 4, 5 i 6 de 19 i 26 de gener i
de 2, 9 i 16 de febrer de 2016, respectivament.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS

MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS

En relació amb la moció presentada pels grups polítics municipals del ICVEUiA-PIRATES i PP, número 25, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé, per a la presentació, Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Aquesta moció la presentem juntament amb Iniciativa, Esquerra Unidad-Alternativa i
Pirates.
Els veïns i veïnes de la ciutat de L’Hospitalet fomenten una societat civil viva, rica
en iniciatives i plural, com a particulars o des del món de l’associacionisme,
contribuint a consolidar una cultura cívica i participativa, reflex dels esforços de
totes les persones que volen fer del seu barri un món millor per viure.
Malauradament, sovint moltes d’aquestes iniciatives i activitats no reben el suport
merescut, de vegades perquè materialment no és possible i d’altres perquè
manquen de les possibilitats de difusió de les que òbviament disposa l’Ajuntament
com a segona ciutat de Catalunya.
Atès que són esdeveniments públics oberts a la ciutadania en general i d’interès
social i cultural, i el format d’agenda present actualment al web és poc pràctic per a
la ciutadania, les entitats i per als grups municipals de l’oposició.
Atès que ampliar aquest accés a aquest calendari d’agenda única no suposa un
increment del volum de feina ni modificació del protocol de treball i només
representa un canvi en el sistema de permisos de lectura del mateix.
La configuració de privacitat dificulta la participació i la transparència de l’equip de
govern respecte la resta de grups municipals.
Considerant que les eleccions municipals del 24 de maig van dibuixar una nova
realitat al consistori, el que és més plural de la història de la nostra ciutat, on 8
forces polítiques van obtenir representació i el partit majoritari només té 11 dels 27
regidors del Ple municipal.
Aquesta pluralitat al Ple és conseqüència d’una societat plural que mereix totes les
oportunitats per continuar contribuint una ciutat millor, més interconnectada, amb
vincles més forts entre els barris.
Per aquest motiu esdevé necessari facilitar a tothom l’oportunitat de conèixer i de
participar en les activitats d’aquelles persones, entitats, o actes del Govern o actes
Municipals per implicar a més veïns en el projecte compartit i plural que és la nostra
ciutat.
Canviar la relació de l’ajuntament i les institucions amb el ciutadà és una de les
reivindicacions més demandades dels últims temps i és per aquest motiu que ja són
molts els ajuntaments que publiquen les seves agendes de l’activitat pública dels
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seus alcaldes o regidors de govern, facilitant als veïns apropar l’acció de govern i
fent-los sabedors abans i no només després del que succeirà al seu municipi.
Tanmateix, qualsevol iniciativa per obrir les portes de l’Ajuntament ha de inspirar-se
en aquest esperit de pluralitat i diversitat política, social i cultural i ha de servir per
apropar el consistori en el conjunt, tenint en compte el paper dels 27 regidors i
regidores dels grups polítics amb representació.
Estem al segle XXI i ja fa temps que els avenços tecnològics han aconseguit que
compartir la informació sigui cada cop més senzill i assequible invertint pocs
recursos i per tant és una obligació moral, ètica i estètica el donar transparència a la
informació, especialment la que té a veure amb la societat civil i la gestió pública.
Atès que la línia de donar transparència es va aprovar la moció al mes de setembre,
d’obrir un apartat a la web municipal on es pugui accedir a les mocions presentades
de tots els grups, així com al posicionament de vot, donant a conèixer les propostes
dels 27 regidors dels 7 grups municipals i malgrat que tres mesos després encara
no tenim cap informació al respecte.
Per tot això, els Grups Municipals d’ICV-EUIA-PIRATES-E i PP de L’Hospitalet
proposem a l’Ajuntament Ple l’acord dels següents acords:
Primer, publicar en un termini de tres mesos al web municipal l’agenda única de la
ciutat en format calendari, en una secció dedicada al web, per garantir que tothom
pugui acudir-hi o participar-hi, i sincronitzar aquesta agenda amb dispositius mòbils
per tal de facilitar l’accés de la ciutadania, les entitats i dels grups municipals a les
activitats i esdeveniments de la ciutat del govern. Aquest calendari s’afegeix a
l’actual en format de llistat publicada a la web.
Segon, incloure a aquesta agenda totes les iniciatives dels veïns i de les veïnes i
entitats de les que el Govern Municipal tingui constància, a fi de facilitar la seva
publicitat i repercussió.
Tercer, afegir diferenciadament a aquesta agenda, en format calendari, d’una
manera clara i accessible a les activitats de l’Alcaldessa, dels regidors de Govern a
fi de que la ciutadania puguin conèixer de primera mà l’activitat del govern.
Quart, incloure a aquesta agenda de ciutat pública, en format calendari, totes les
activitats que els grups municipals remetin a l’òrgan competent, a fi i efecte de
donar l’oportunitat a tota la ciutadania de participar en aquells actes que consideri
més adients.
Cinquè, incloure en el termini de tres mesos citat al primer acord, el compliment de
la moció “Sobre informació als grups municipals sobre l’execució de les mocions
aprovades” que demandava entre d’altres, la creació d’un apartat a la pàgina
principal del web on publicar totes les mocions presentades al ple.
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Sisè, donar trasllat del present acord al Consell de Ciutat, als Consells de Districte
de la ciutat, a les entitats, a les associacions de veïns i de veïnes, a la FAAVV de
L’Hospitalet i als mitjans de comunicació. Gràcies.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Votaré a favor dels acords 1, 2, 4, 5 i 6 i demano una esmena “in voce”.
Entenc que amb el tercer acord el que es demana és un gest de transparència al
publicar les agendes de l’alcaldessa i regidors de govern, però considero que és un
gest que es queda a mig camí. Si la voluntat del tercer acord és la d’ampliar la
transparència d’aquest consistori, crec que pequem d’arbitrarietat. Les agendes que
s’haurien de fer públiques com a mesura de transparència amb la ciutadania i que
són del seu interès, són les de tots els membres del consistori amb dedicació
exclusiva o parcial, sigui govern o oposició indistintament.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Votaré a favor del 1, 2, 4, 5 i 6 i bé, depèn de l’esmena de la companya ja diré el vot
al punt 3. En el seu dia nosaltres ja vam presentar una moció que ja recollia
aquesta proposta i per això voto favorablement els punts que he esmentat.
Respecte al punt 3, tal i com ha comentat la companya, més enllà de les tasques
que teniu als vostres partits no hem d’oblidar que aquí, al ajuntament, tots
representem a la ciutadania, som representants de la ciutadania, per tant en
exercici de transparència i rendició de comptes el que seria normal, és que tots el
càrrecs electes en dedicació parcial o exclusiva obrissin les seves agendes al públic
perquè tots els veïns i veïnes del municipi poguessin veure les nostres activitats.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha una esmena.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
S’esmena, nosaltres no tenim cap problema.
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SRA. ALCALDESSA
Perfecte.

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
A favor doncs del tercer acord.

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

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sí. Si en primer lloc no em puc estar de respondre a l’última frase: vosaltres no
representeu a ningú, de veritat, no insulteu a la intel·ligència de la gent que s’ha
assegut aquí davant aquesta tarda, per favor.
Res, nosaltres votarem a favor. Com a CUP-Poble Actiu creiem que és necessari
donar les eines necessàries a les veïnes i veïns per tal de poder seguir totes les
activitats de la ciutat, així com l’agenda dels seus càrrecs electes, en especial del
govern però també les de tots els electes. No tenim cap problema, per nosaltres és
tot un exercici de transparència, molt normal i legal per altra banda en l’any en el
que estem. També creiem que és necessari poder donar cabuda a l’agenda web de
l’ajuntament, a totes les iniciatives veïnals, com a eina de participació i visualització
de la realitat social i cultural del municipi. I també dir que creiem necessari que
s’implementi un apartat a la plana principal del web on constin totes les mocions
presentades i les aprovades, qui les presenta, què vota cada grup polític, data
d’aprovació, estat de compliment dels acords, en compliment de la moció que va
presentar el Partit Popular fa ja tres mesos en la que es demanava poder fer un
seguiment de les mocions i acords aprovats al ple i que a dia d’avui esperem.
Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Votarem a favor d’aquesta moció ja que creiem que totes les facilitats que es
puguin donar al ciutadà són benvingudes. No és tan important l’agenda del què
farem les persones electes, no?, que ho és, sinó que realment sabent el que farem
sabrem quins actes es fan a la ciutat, no?, que és el que realment, la demanda
principal de tots els ciutadans i de la pròpia oposició quan es demanava això no? O
sigui cap problema per saber l’agenda particular de cadascú però sí que amb això
aconseguirem que tota la ciutadania sàpiga quins són els actes que es fan a nivell
de ciutat no? A més a més això facilitarà la feina de tots el grups polítics per saber
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què estem fent i per tant que això no sembli un monopoli exclusiu només de l’equip
de govern no? Per lo tant votem a favor d’aquesta moció.

SR. GARCIA ACERO (ERC)
Sí. Moltes gràcies. El nostre grup també votarà a favor d’aquesta moció. Creiem
que hi ha diferents punts d’aquesta moció que ja són d’obligat compliment per part
de lo que seria la llei de transparència.
També ens agradaria saber com es troba el tema del portal de la transparència a
nivell de la nostra ciutat i també doncs creiem que des de l’ajuntament ha de
desenvolupar polítiques que vagin en fer d’aquest ajuntament, un ajuntament més
transparent, amb parets de vidre i amb portes ben obertes. Nosaltres creiem en el
govern obert que significa el govern de les persones per això totes aquestes
iniciatives com l’agenda única han de servir perquè aquest ajuntament, aquest
consistori, sigui cent per cent transparent en la seva acció política, també en el seu
dia a dia en les diferents àrees i també en els diferents àmbits del govern.
Per tant doncs, votarem a favor d’aquesta moció perquè és una proposta, és dir que
fa més transparent doncs aquest ajuntament i també doncs una proposta que
fomenta lo que seria la participació ciutadana. Gràcies.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
A favor.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí que hem trobat a faltar una miqueta, no? tant que es demana diàleg per part de
l’oposició doncs aquesta vegada en aquesta moció hi pogués haver una miqueta
més de diàleg. Hem ofert dues vegades a la proposant d’aquesta moció permetre
aclarir, especificar però no he tingut cap mena de resposta, al contrari no? doncs
s’ha tirat endavant una miqueta en plan, llavors està molt bé no? que es demani
poder parlar, diàleg, consens però a l’hora de la veritat quan vostès posen sobre la
taula una moció perquè es pugui portar a terme, doncs no comptin amb l’equip de
govern per poder fer-ho. Crec que és una dinàmica que també estan fent de
manera continuada i crec serviria no? intentar parlar abans doncs una miqueta per
explicar les coses que es fan des de l’ajuntament. Creiem que en el punt primer ja
està publicada la web de l’ajuntament, a la plana principal hi ha l’agenda no?, o
sigui que quan entres directament a la web de l’ajuntament un dels cercles que hi
ha que posa agenda, es poden veure totes les activitats que es fan a l’ajuntament,
no de l’equip de govern, sinó de les entitats i de les àrees de l’ajuntament. Per tant
és una cosa que ja es fa. Vostès demanen a nivell tècnic doncs que es facin no?
amb uns programes informàtics. Hem demanat o hem preguntat als serveis tècnics
d’informàtica i el que ens recomanen això és programari lliure fet amb Línux.
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L’ajuntament ara mateix no treballa amb Linux, llavors podem entendre la part de
poder, o que es pugui aprofitar, o que tota la gent pugui estar al dia de les activitats
però ja hi ha posat el RSS que fa la mateixa funció, o sigui que l’ajuntament ja fa
això. Si tu t’ho actives al teu e-mail, se t’actualitzaran totes les activitats que hi ha
programades a l’ajuntament. Hi ha més de tres-centes persones, funcionaris
d’aquesta casa, que el que fan és, tota la informació que reben a nivell d’entitats i
de ciutat doncs incorporar-les en aquesta agenda. O sigui que ara mateix hi ha més
de dues-centes activitats posades a l’agenda de manera molt senzilla i molt fàcil de
veure, no? a la primera plana. Per tant creiem que això ja es fa. No estem dient
tampoc el tema de si és programa lliure o no.
És un tema de tancar, és un tema de fer una reflexió conjunta cap a on hem d’anar
amb els programes informàtics vale?, per tant no estem gaire d’acord amb el tema
del programari. Amb les eines que hi ha ara mateix ja es compleix el que estan
dient. Introduir noves accions doncs pot generar, no sé, que se’ns puguin introduir
virus i que puguem tenir més disbauxa informàtica dins de la casa. Nosaltres també
veiem no?, podrem estar a favor de la proposta no? dels..de Guanyem, de que sigui
també per part de l’oposició, per part nostra no hi ha cap problema.
Recordar que l’agenda de l’alcaldessa està pública a la seva web i sempre hi hagut
una. Històricament intentar separar el que són els equips de govern o l’agenda
institucional de l’alcaldessa amb l’activitat diària de les entitats, llavors no acabem
quin és o perquè és vol fer aquesta moció tenint en compte que gairebé tot el que
es fa doncs ja està recollit. I sí que és veritat que s’ha de treballar perquè sigui més
visible el tema de les mocions. Però no oblidem que ja està incorporat des del mes
següent a la moció que es va aprovar vale? És un tema d’agilitzar o facilitar la
recerca però les mocions ja estan incorporades a la web institucional.
Sembla que jo vaig recordar a l’anterior ple, ja ho vaig recordar també com a últim
punt.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. alcaldesa. Sr. Brinquis ehhh... en el pleno pasado, en la junta de
portavoces se nos pidió tanto al partido de ICV-EUiA-PIRATAS como al Partido
Popular que dejáramos la moción sobre la mesa porqué había ciertos criterios
técnicos que no acababan de cuadrar. Nosotros, nosotras en ese momento pues
decidimos dejarla en favor, pues eso no?, de intentar mejorar la moción y intentar
ver cuales eran esos impedimentos técnicos. Tanto el partido del que es portavoz
Ana González como nosotros nos hemos informado y nos dicen que sí, que eso se
puede hacer. Por tanto nosotros entendemos que ahí tiene que haber una voluntad
política, por parte del gobierno de ser transparente, entendemos que los primeros
interesados en mostrar la transparencia tiene que ser el equipo de gobierno y
bueno y nosotros y que sobre todo sea claro por qué sí que es verdad que está
colgada la agenda en la pàgina web pero claro vete tú a buscar cualquier actividad.
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Nosotros lo que entendemos es que tiene que haber un formato muchísimo más
claro para que cualquier persona, ya sea un concejal o un vecino o una asociación
de vecinos, pueda de forma clara y medianamente esclarecedora pues pueda ver la
agenda de la ciudad en todo momento. Usted también hace referencia a que la
agenda de la alcaldesa ya está colgada en su página web, nosotros desde el mes
pasado veníamos insistiendo en que la agenda del govern de la ciutat y la agenda
de la alcaldesa tiene que estar colgada en la página web de la ciudad de
l’Hospitalet. cat. Entonces además nosotros hemos entrado, ustedes nos dijeron:
“es que sí es que ya se cuelga”, bueno si colgar la agenda de la alcaldesa es colgar
tres actos, tres actividades a la semana, pues a nosotros nos parece en favor de
ella que hace muchas más cosas y que no se cuelgan, entonces lo único que está
esa agenda puesta para salvar el expediente, decir que han puesto tres cosas y
entonces ya pues todos contentos.
Entonces nosotros lo que queremos es, como le decía, lo decíamos en junta de
portavoces, y se lo he vuelto a decir, nosotros lo que queremos es tener constancia
de las actividades que se hacen en la ciudad, tanto por parte del gobierno, tanto por
parte de la alcaldía, tanto por parte de las asociaciones que desarrollan sus
actividades en la ciudad. Yo creo que eso beneficia a todo el mundo. Si hay
voluntad política, pues yo creo que los impedimentos técnicos se pueden salvar
fácilmente y una de las cosas que además usted me decía: “es que claro, hay
muchas veces que hay cosas de la alcaldesa que ni yo mismo sé”, digo bueno pues
eso ya es su problema con su gobierno. Si se informan entre ustedes o no.
Nosotros tenemos constancia de que en legislaturas anteriores, en mandatos
anteriores, había un calendario en el que más o menos todo el mundo estaba
informado de las actividades que hacían los otros concejales. Entonces nosotros
creemos que los primeros interesados tienen que ser ustedes y no vamos en
contra, si además nos han hecho ustedes una enmienda “in voce”, incorporando a
los portavoces, incorporando a todas aquellas personas que tienen media
dedicación y nosotros lo vemos pues adecuado, no pasa nada. Si es que es jugar
con la transparencia en favor de que la gente esté informada. Si nosotros no es
poner palos en la rueda a nadie. Al revés, es intentar que todo el mundo vea pues
lo que se trabaja en esta ciudad si me lo quiere permitir.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Primer de tot volia recordar al regidor Brinquis que no existeix el grup de Guanyem.
No parli dels regidors de Guanyem perquè no existeixen ara mateix, vale? S’ho
recordo només.
Una altra cosa, no es compleix, no tenim l’agenda de la ciutat, sí que hi ha les
activitats a la plana web, a la primera plana tot això, però nosaltres li estem
demanant a la moció si se l’han llegida, que l’han tingut dos mesos, si se l’han
llegida posa: en format calendari. Saben el què és un calendari? Tothom tenim un
calendari a l’Outlook, doncs un format calendari a la pàgina web que tothom pugui
veure clarament quines activitats es fan, quan, on i qui anirà. No crec que sigui tan
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difícil. Si vosaltres teniu tants problemes tècnics per arribar a posar aquesta agenda
a la pàgina principal de la web, no us preocupeu, nosaltres coneixem molts tècnics
informàtics que ho farien en un moment eh?, no hi ha cap problema. Amb seguretat
i amb tot el què vulgueu. Crec que es una qüestió de voluntat política eh? Perquè
tècnicament és possible això i molt més, i nosaltres vam fer un annex tècnic en el
que posava com es podia reconduir això, com es podia fer tècnicament perquè això
sortís a la pàgina web amb tota la seguretat que es necessita però bueno. En tot
cas tampoc crec que una agenda sigui una cosa així tan privada com que ens doni
tanta por publicar-ho a la pàgina web.
Sobre les mocions, clar que són a la pàgina web, ja ho sabem que són a la pàgina
web, però el que es va aprovar a la moció és posar-la a la pàgina principal de la
web de l’ajuntament.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Gràcies senyora alcaldessa. Ja he comentat que intentarem arreglar-ho, per tant no
fa falta...vale?.
Respecte a com anomeno jo als companys de l’equip de govern és un problema
meu no...També vostès anomenen Canviem L’Hospitalet i no són un grup polític
Canviem L’Hospitalet, per tant cadascú s’anomena com vol dintre del respecte, el
que no entenc és perquè m’ha de increpar com anomeno jo a la gent de l’equip de
govern, no ho acabo d’entendre.
Si el tema de l’estil és el problema, més fàcil que clicar a la web de l’ajuntament de
l’Hospitalet, veure l’agenda i veure les activitats que hi ha per temàtica, és que més
fàcil que això, si és un problema d’estil doncs intentarem que tècnicament sigui
possible. No tinc cap problema però és un tema tècnic però segurament el
desconeixement per part de tots, de tots, dels temes informàtics doncs fa que
siguem més vehements o més alegres a l’hora de fer propostes. Jo el que no em
puc comprometre és que per un tema tècnic doncs quedem bé i després les coses
no surtin bé. Punt. Si és un tema d’estil i tècnicament és possible es farà sinó doncs
no es podrà fer perquè ja es garanteix el que s’està dient a la moció per tant és que
no, no trobo cap problema i per mi no hi ha tema en això. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
No? Si no hi ha tema a veure quedaria la moció. Queda aprovada la qüestió és que
aquesta és una moció política i quan posem un tema tècnic en una moció política
doncs possiblement hi ha coses que no acaben de dominar els regidors i regidores
perquè no són tècnics. No som aquí en condició de tècnics sinó som aquí en
condició d’electes i de polítics, per tant, a veure, és evident que hi ha una voluntat
per part de tots de ser transparents al màxim en el tema de l’agenda.
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Evidentment la primera interessada en que es conegui totes les activitats sóc jo
mateixa, o sigui no tinc cap problema en facilitar la meva agenda a tothom, és més,
jo crec que fàcilment tothom sap on sóc a cada moment si fan un petit seguiment.
Però en tot cas no és un problema exclusivament de l’agenda de l’alcaldessa, és un
tema de coneixement de les activitats que hi ha per part de la ciutat, de les entitats,
dels regidors i regidores i posar-ho de la forma que sigui més fàcil i més senzill
perquè tothom hi tingui accés. Perquè la informació hi és eh? Molt bé doncs
quedaria sí... Sr. Brinquis no se ha posicionado. A favor. Molt bé jo crec que si no
estic equivocada s’ha aprovat per unanimitat. Molt bé. Passem a les mocions ja
individuals.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 25; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 25.- PER FER PÚBLICA “L’AGENDA ÚNICA” DEL GOVERN
MUNICIPAL I MILLORAR AIXÍ LA PARTICIPACIÓ, LA TRANSPARÈNCIA I LA
DIFUSIÓ DE L’ACTIVITAT DE LA CIUTAT.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” incorporada en el punt TERCER de la seva part dispositiva, i sotmesa a
votació s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Els veïns i veïnes de la ciutat de L’Hospitalet fomenten una societat civil viva, rica
en iniciatives i plural, com a particulars o des del món de l’associacionisme,
contribuint a consolidar una cultura cívica i participativa, reflex dels esforços de
totes les persones que volen fer del seu barri un lloc millor per viure.
Malauradament, sovint moltes d’aquestes iniciatives i activitats no reben el suport
merescut, a vegades perquè materialment no és possible i d’altres perquè manquen
de les possibilitats de difusió de les que òbviament disposa un Ajuntament com és
el de la segona ciutat de Catalunya.
Atès que són esdeveniments públics oberts a la ciutadania en general i d’interès
social i cultural, i que el format d’agenda present actualment al web és poc pràctic
per a la ciutadania, les entitats i per als grups municipals de l’oposició.
Atès que ampliar l’accés a aquest calendari d’agenda única no suposa un increment
del volum de feina ni modificació del protocol de treball i només representa un canvi
en el sistema de permisos de lectura del mateix.
Atès que la configuració de privacitat dificulta la participació i la transparència de
l’equip de govern respecte la resta de grups municipals.
Considerant que les eleccions municipals del 24 de maig van dibuixar una nova
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realitat al consistori, el més plural de la història de la nostra ciutat, on 8 forces
polítiques van obtenir representació i el partit majoritari té només 11 dels 27
regidors del Ple municipal.
Aquesta pluralitat al Ple és conseqüència d’una societat plural que mereix totes les
oportunitats per continuar construint una ciutat millor, més interconnectada, amb
vincles més forts entre els barris.
Per aquest motiu esdevé necessari facilitar a tothom l’oportunitat de conèixer i de
participar en les activitats d’aquelles persones, entitats, o actes del Govern o dels
Grups Municipals per implicar a més veïns en el projecte compartit i plural que és la
nostra ciutat.
Canviar la relació del ajuntaments i les institucions amb el ciutadà és una de les
reivindicacions més demandades dels últims temps i és per aquest motiu que ja són
molts els ajuntaments que publiquen les agendes de l’activitat pública dels seus
alcaldes o regidors de govern, facilitant als veïns apropar l’acció de govern i fent-los
sabedors abans i no després del que succeirà al seu municipi.
Tanmateix, qualsevol iniciativa per obrir les portes de l’Ajuntament ha de inspirar-se
en aquest esperit de pluralitat i diversitat política, social i cultural i ha de servir per
apropar el consistori en el seu conjunt, tenint en compte el paper dels 27 regidors i
regidores i dels grups polítics amb representació.
Estem al segle XXI i ja fa temps que els avenços tecnològics han aconseguit que
compartir la informació sigui cada cop més senzill i assequible invertint pocs
recursos i per tant és obligació moral, ètica i estètica el donar transparència a la
informació, especialment la que te a veure amb la societat civil i la gestió pública.
Atès que en la línia de donar transparència es va aprovar una moció al mes de
setembre per obrir un apartat al web municipal on es pugui accedir a les mocions
presentades de tots els grups, així com al posicionament de vot, donant a conèixer
les propostes dels 27 regidors i dels 7 grups municipals i malgrat que tres mesos
després encara no tenim cap informació al respecte.
Per tot això, els Grups Municipals ICV-EUIA-PIRATES-E i PP de L’Hospitalet
proposen a l’Ajuntament Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Publicar en un termini de tres mesos al web municipal una agenda única
de la ciutat en format calendari (CalDav, Exchange, o altres), en una secció
destacada del web, per garantir que tothom pugui acudir-hi o participar-hi, i
sincronitzar aquesta agenda amb dispositius mòbils (Android, iOS, etc...)per facilitar
l’accés de la ciutadania, les entitats i dels grups municipals a les activitats i
esdeveniments de la ciutat i del seu govern. Aquest calendari s’afegeix a l’actual
agenda en format de llistat publicada a la web.
SEGON.- Incloure a aquesta agenda totes les iniciatives dels veïns i veïnes i
entitats de les que el Govern Municipal tingui constància, a fi de facilitar la seva
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publicitat i repercussió.
TERCER.- Afegir diferenciadament a aquesta agenda, en format calendari, d’una
manera clara i accessible les activitats de la Alcaldessa, dels regidors de Govern i la
resta de càrrecs electes amb dedicació exclusiva o parcial, a fi de que la ciutadania
puguin conèixer de primera mà l’activitat del govern.
QUART.- Incloure a aquesta agenda de ciutat pública, en format calendari, les
activitats que els grups municipals remetin a l’òrgan competent, a fi i efecte de
donar l’oportunitat a tota la ciutadania de participar en d’aquells actes que consideri
més adients.
CINQUÈ.- Incloure en el termini de tres mesos citat al primer acord, el compliment
de la “moció sobre informació als grups municipals sobre l’execució de les mocions
aprovades” que demanava entre d’altres, la creació d’un apartat a la pàgina
principal del web municipal on publicar totes les mocions presentades al ple.
SISÈ.- Donar trasllat del present acord al Consell de Ciutat, als Consells de Districte
de la ciutat, a les entitats, a les associacions de veïns i veïnes, a la FAAVV de
L’Hospitalet i als mitjans de comunicació

PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA

En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya, número 26, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé per a la seva presentació té la paraula el Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Moltes gràcies, Sra. Alcaldessa. Primer de tot, primero agradecer, muy
sinceramente la presencia en la sesión plenaria de diferentes socias y personas
que dirigen la asociación en la ciudad. Agradeceros, sinceramente os decía, porque
fruto, en fin, os habéis asociado precisamente por unas enfermedades poco gratas
y que además, bueno, pues en el caso de esta tarde, pues da motivo a la moción,
pero que además son, en algunos casos muy invalidantes. Con lo cual, pues
agradeceros todavía aun más, vuestra asistencia.
Bien, el objeto de la moción que traemos al resto de grupos, en fin, es una moción
breve, pero principalmente y al hilo de que hace ya tiempo, en la ciudad, dejó de
haber una asistencia especializada en el ámbito de fibromialgia, de síndrome de
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fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, planteamos una cuestión que yo creo
que debería generar la misma unidad que generó en su día, la aprobación en el
Parlament de la resolución 203/8 que además cuyo ponente fue el actual Conseller
de Salut.
Entendemos que además contenidos del año 2008 y una resolución que abarca
muchos ámbitos de atención de estas enfermedades, bueno, pues es simplemente
lo que planteamos, con un añadido que es una de las, creo recordar dieciséis, de
los dieciséis equipos que deberían implantarse a lo largo del territorio, uno de ellos
pues tenga lugar, tenga acogida en nuestra ciudad.
Esto en esencia es lo que le planteamos y sobre esto es lo que pedimos su voto a
favor. Nada más. Gracias.

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

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
A favor

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. A partir d’aquí comentar el que sempre
ens passa amb les mocions que impulsa el Govern del PSC, sempre acabem
veient, sempre rebem demandes a d’altres, a tercers, en aquest tema, com a
majoria de temes, que presenta el PSC.
Des d’aquest Ajuntament creiem que també es poden prendre mesures concretes
en relació, per exemple, al tex de la moció, en el paràgraf setè quan diu: “sovint no
visibles per a la resta de la població” i es refereix a les malalties que les persones
afectades, això els símptomes no són visibles, per a la resta de la població, voldria
saber, voldríem saber quines iniciatives de sensibilització o campanyes d’informació
s’han fet des de l’Ajuntament, o quins suports s’han donat, en aquest sentit, a les
entitats, algunes d’elles presents avui, d’afectats i afectades per aquestes malalties.
En el paràgraf vuitè, afegir que a més a més del que diu el text, no hi ha cap
metge/metgessa a la ciutat, especialitzat en aquest àmbit ni tampoc cap
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metge/metgessa d’atenció primària. Creiem nosaltres que l’atenció primària tingui la
informació o els protocols clars, sobre quines són les derivacions possibles dins del
sistema de salut. S’està derivant a l’hospital de Bellvitge, a la unitat de tractament
del dolor, on no estan especialitzats en tractament integral d’aquestes malalties.
Per això, creiem que no només, el que diu el text, si no a més a més, creiem que
hauríem de tenir preparació també, metges i metgesses de l’atenció primària.
En relació als acords, en relació al primer, creiem que la demanda de l’establiment
d’un servei especialitzat en aquestes malalties, a la ciutat, es correspondria amb la
creació d’un unitat hospitalària especialitzada.
La Resolució del Parlament 203.8 per la Regió sanitària de Barcelona, planteja
crear-ne quatre, d’aquestes unitats. Directament des de la CUP-Poble Actiu,
demanaríem que se’ns creés una dins de l’hospitalet de Bellvitge. Barcelona ja en
té una dins del Clínic. I afegirien aquesta reivindicació, a les que ja s’estan fent a la
ciutat pel tancament de serveis, en aquest centre hospitalari, el de Bellvitge.
En relació al segon acord, afegiríem també, potser, requerir a la Conselleria de
salut, instruccions concretes, en relació a la Resolució del Parlament, a l’Institut
d’Avaluacions Mèdiques. Afegint-hi també, la demanda d’incorporació de metges
especialistes en aquestes “enfermetats”, quan actuï l’IAM. Afegiríem potser també
un requeriment a la Conselleria de Benestar, per tal de que s’incorporin
especialistes al CAD (Centre d’Atenció a la Discapacitat), per la valoració del
certificació de disminució, per totes aquelles persones que ho sol·licitin. Igualment
quan el CAP valora les discapacitats hauria de disposar els seus equips de la
valoració d’especialistes en la matèria.
Per últim, també destacaríem la necessitat de que es valorin, no només les
invalideses laborals, si no la necessitat d’adequació dels llocs de treballs d’aquestes
persones i la protecció dels riscos laborals de caràcter psicosocial.
En relació al tercer acord, quan parlem de suport, com es pensa donar aquest
suport, a les associacions i als familiars, de manera concreta dels afectats i
afectades, si hi ha desaparegut inclús el Consell Municipal de la Salut, en aquesta
ciutat.
Es pensa tornar a convocar aquest Consell?. A quin consell municipal participen
aquestes associacions. Bé com es materialitzarà, en definitiva, aquest suport,
realment des d’aquest Ajuntament.
I en relació a l’últim, ens agradaria si es pogués afegir, en relació amb tot el que
hem comentat prèviament al trasllat de la moció, a les següents institucions que no
surten al trasllat, que són les àrees de Benestar i Drets Socials de l’Ajuntament i el
Consell de Ciutat, i els departaments de Benestar Social i de Treball de la
Generalitat que creiem que també tenen un paper en tot aquest àmbit.
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SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
Des de Convergència, aquestes tres malalties poden ser considerades de difícil
diagnòstic, ja que els seus símptomes poden variar en diferents pacients. Fet que
provoca que moltes vegades no siguin diagnosticades fins descartar moltes altres
possibilitats. Això suposa tot un seguit de proves que obliguen als pacients a
desplaçar-se a diferents centres mèdics, agreujant la seva problemàtica.
Per tot això, considerem votar a favor de la moció, per tal de reduir els greuges que
ja pateixen els pacients, amb quest tipus de malalties i facilitar en la mesura del
possible la seva mobilitat.

SR. GARCIA i ACERO (ERC)
Moltes gràcies. El nostre grup polític també votarà a favor d’aquesta moció.
Compartim l’exposició de motius que ha fet el membre del grup dels socialistes i en
aquest sentit, nosaltres som coneixedors que hem estat treballant amb respecte a
l’aplicació de la resolució aprovada pel Parlament de Catalunya i també estem
segurs que és el Departament de Salut, el Conseller serà sensible a fer efectiva,
doncs aquesta demanda que realitzi un servei doncs, a la nostra ciutat per tractar
aquestes malalties. Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular también votaremos a favor. Como
dice la moción, pues son tres enfermedades distintas que por desgracia, la falta de
un conocimiento sobre las mismas causa que muchas personas vean alargada su
fase diagnóstica y por tanto, su solución.
Durante muchas ocasiones, los pacientes que sufren estas enfermedades, tienen
que hacer un periplo de consulta en consulta hasta que finalmente son
diagnosticados y son tratados.
Además, en la diagnosis, en este caso, son pruebas de laboratorio y así…, no son
por pruebas de laboratorio, si no que es un diagnóstico clínico, todavía dificulta más
su diagnóstico. Como bien dice la moción, existe entre un 3,5 un 4% de la población
que está afectada por esta enfermedad, pero realmente se desconoce el número
afectado real de esta enfermedad, precisamente por la dificultad a la hora de llegar
a la diagnosis.
En este sentido, nosotros también queremos sumarnos a destacar la labor que
hacen las asociaciones y las entidades que trabajan dedicadas específicamente a
estas tres enfermedades, poniendo en valor, la labor que hacen y el
acompañamiento que hacen a sus familias.
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Desde el Partido Popular esperamos que mociones como estas, sirvan pues para
poner el foco en el problema. Muchas veces, nos despistamos entre todos y
volviendo a poner en valor y volviendo a poner el foco en este caso, en estas tres
enfermedades, yo creo que podemos aportar desde nuestro ámbito municipal, pues
aportando el servicio público, pues aportando nuestro granito de arena para paliar
la situación que viven estas personas y sus familias. Por tanto, nosotros
consideramos oportuno que se dé el servicio especialista desde la propia atención
primaria, desde la proximidad que…, pues desde el propio CAP y, por tanto, lo
votaremos a favor. Gracias.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES)
Nosotros votaremos a favor de la moción. Queremos remarcar digamos que en el
2008 se presentó una iniciativa legislativa popular en el Parlament de Catalunya,
que fue avalada por ciento cuarenta mil firmas, que la presentó una compañera
nuestra Angels Martínez Castells, afectada por fibromialgia y que hoy es diputada
del Parlament de Catalunya, como “Catalunya sí que es pot”.
Todos los expertos coinciden en describir la fibromialgia y la fatiga crónica como un
síndrome complejo, unos síndromes complejos sobre los que todavía existe un gran
desconocimiento. Su complejidad es tal que ni siquiera su manifestación es
homogénea. Son también enfermedades feminizadas, ya que el 90% de las
personas afectadas, son mujeres.
Queremos llamar la atención sobre este tema. En la atención médica existe un
elemento discriminatorio en cuanto al género. Diferentes estudios indican que la
mayoría de ensayos clínicos se realizan sólo en varones.Que los resultados de las
investigaciones se extrapolan directamente a las mujeres,comprobándose
posteriormente que los factores de riesgo difieren por sexo.
Resalta también, que los estudios sobre actitudes en atención primaria, han
mostrado que una importante proporción, los síntomas de las mujeres son con
mucha más frecuencia, atribuidos a influencias emocionales. Como consecuencia,
a menudo catalogan sus enfermedades como psicosomáticas, lo que raramente se
produce en los pacientes masculinos. Por lo que a igualdad de patologías o
síntomas, se tiende a explorar a fondo a los hombres y a prescribir ansiolíticos y
antidepresivos, a las mujeres.
La fibriomalgia y la fatiga crónica, son un claro exponente de dicha discriminación.
La mayoría de las mujeres que la padecen, ha sufrido un auténtico calvario de
incomprensión y de pruebas, ya que suelen pasar hasta diez años de promedio de
consultas médicas sin éxito, respecto a su diagnóstico y su tratamiento. Un tiempo
en el que normalmente son cuestionados incluso los síntomas más invalidantes.
Afortunadamente, nuevos estudios demuestran que son enfermedades totalmente
físicas, lo cual terminaría con el estigma que han padecido durante años, tantas
personas afectadas.
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SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Me van a permitir que use el menor número de palabras posibles. Entendemos que
la moción recoge la incomprensión de su dolor y sufrimiento y nosotros la avalamos
absolutamente sin fisuras. Muchas gracias por estar aquí.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé gràcies, per part de tots els grups polítics ja s’han posicionat. Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Molt breument per algun matis que el Sr. Giménez plantejava i amb una
consideració. A veure respecte de les mocions que fa el Partit Socialista, en fi,
tampoc hi ha cap moció de la CUP on, en la CUP així mateix es demani coses, o
Ciutadans així mateix es demani coses. En aquest cas, i la lògica dels ajuntaments,
doncs fa que coincidim càrrecs electes amb els membres que composem l’equip de
govern. Per tant, la lògica dels ajuntaments és aquesta, no és una altra. I en tot cas,
si som l’equip de govern, i entenem que s’ha de fer alguna cosa, directament la fem,
no venim aquí i ens la proposem. En tot cas, durant, al llarg del mes, doncs, prenem
les decisions que es consideren oportunes.
Respecte dels diferents temes que vostè plantejava. Hem optat per no incloure,
explícitament a la moció, perquè sí que hi són. D’una manera enteníem que força
ben recollits i que com, comentava a abans, va generar la unanimitat a l’any 2008,
en el Parlament. Des de les consideracions que vostè feia, els metges i metgesses
d’atenció primària estan contingudes a la Resolució, o entenem que, como a mínim,
suficientment contingudes, segurament que amb matisos, però a grans trets
contingudes. El mateix a dir, respecte a les qüestions de l’Institut Català
d’Avaluacions Mèdiques i algunes altres. Per tant, d’alguna manera, la proposta que
fèiem era remetre’ns i demanar un acord o l’aplicació d’un acord polític, com va ser
la resolució aquesta, que ja va generar o que ja va ser objecte d’aprovació.
Respecte d’altres qüestions, que fem per donar-li visibilitat i dir, bé, doncs, portar la
moció que estem debatin ara en el Ple, això és donar visibilitat en el màxim òrgan
participatiu, per dir-lo d’alguna manera que té una ciutat. I en segon terme, és la
segona vegada que sobre fibromialgia, en els últims anys debatem en aquest Ple.
També en el Ple d’abril del 2012, d’una manera potser, més genèrica, es va aprovar
una altra moció per unanimitat, i per tant, també vam tenir ocasió de parlar-ne, de
debatre sobre aquesta malaltia, que com apuntava la Sra. González, efectivament a
més té aquest condicionament afegit i és que afecta d’una manera molt important,
una prevalença molt més gran a les dones que als homes.

…/…

122

I per acabar, Consell de Salut. A veure, amb la implantació de la Llei de Grans
Ciutats, en fi, jo crec que és un tema prou conegut, en tot cas, doncs tornem a
parlar sobre ell. A la ciutat es va apostar, es va apostar de manera obligada, en part
per crear-ne el Consell Social de ciutat i un cop estigui constituït, doncs, qualsevol
participació que valorem articular, doncs, pel Consell Social de ciutat, doncs, seria,
en principi, el camí, fora de que alguna llei específica, establís l’obligatorietat de
crear-ne algun consell específic.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Si no hi ha cap intervenció més, me gustaría agradecer también a las
personas que habéis venido de la entidad porque realmente esta moción, en fin, se
ha presentado, por parte de un grupo político, pero también a petición de la propia
entidad. Creo que es importante, además, no solamente en fin, estas cuestiones,
reclamar a quien es competente que ponga los mecanismos adecuados para poder
ayudar a las persones que sufren estas enfermedades en su diagnóstico y también
en su tratamiento, si no que, en fin, además es muy importante y eso es lo que me
gustaría trasladarlos, el papel que juegan las entidades como la vuestra, en este
sentido.
Hay muchas, y no porque lo diga yo, lo sabéis vosotras, lo decís constantemente,
que gracias a esta entidad, muchas de las personas que formáis parte, os ha
cambiado la vida, y que habéis tenido ganas de moveros, de salir, a pesar del dolor,
a pesar de las dificultades, montar pues diferentes actividades, para precisamente
ayudar a otras personas, a otras mujeres mayoritariamente, también algunos
hombres, a que en fin, hablen de la enfermedad y puedan tener mecanismos
también de compartir lo que les sucede y cómo superar los momentos complicados,
que evidentemente, existen.
Por tanto, des de yo creo que por parte de los grupos políticos, por parte de los
representantes, en fin, de este ayuntamiento, y también como Alcaldesa, en fin,
más allá de aprobar la moción, que creo que es importante ponerlo de manifiesto, la
importancia que tiene, que haya instrumentos médicos adecuados, para poder
tratar la enfermedad, además también, queremos agradeceros vuestro trabajo,
vuestra dedicación, vuestro esfuerzo, a lo largo de todos los días, para tirar
adelante una asociación que, en este caso, agrupa a muchas personas que sin ella,
pues su día a día y su vida sería muy diferente. Por tanto muchas gracias.

Tancat el debat se sotmet a votació la moció número 26; adoptant-se els següents
acords:
MOCIÓ 26.- REFERENT A L’ATENCIÓ SANITÀRIA REFERENT A LA
FIBROMIÀLGIA, SÍNDROME DE FÀTIGA CRÒNICA I SENSIBILITAT QUÍMICA
MÚLTIPLE.
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Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se els acords que figuren en la seva part dispositiva:

La Fibromiàlgia és una malaltia que es caracteritza per dolor crònic generalitzat, no
articular, i sensació dolorosa a la pressió d'uns punts sensibles específics.
La Síndrome de Fatiga Crònica, o SFC, és un desordre debilitant i complex
caracteritzat per fatiga profunda que no millora amb el descans i que pot empitjorar
per l'activitat física o mental
La Sensibilitat Química Múltiple, SQM és una síndrome crònica, no psicològica, i
que manifesta símptomes multisistèmics com a resposta a una mínima exposició a
productes químics tan habituals com el lleixiu, els ambientadors, les colònies, etc., i
que milloren quan s’evita aquesta exposició.
Atès que totes elles són malalties diferents però sovint es presenten amb
símptomes similars i poden donar-se simultàniament en una mateixa persona.
Atès que es considera que aquestes malalties poden afectar actualment entre un
3,5 – 4 % de la població i que a Catalunya serien unes 250.000 persones i amb una
especial prevalença entre les dones.
Atesa aquesta incidència i en especial impacte personal, familiar i social d’aquestes
malalties i atenent a la complexitat que presenten i més quan es combinen més
d’una de les malalties descrites, fan necessària una resposta ajustada a les
necessitats d’aquests malalts.
Atès que al tractar-se de malalties amb uns símptomes que sovint no són visibles
per a la resta de la població, les persones afectades
Atès que actualment a la nostra ciutat no hi ha cap metge o metgessa especialitzats
en aquestes malalties i que les persones afectades de L’Hospitalet s’han de
desplaçar fins a Viladecans o Barcelona, amb les dificultats afegides que comporten
aquestes malalties.
Per tot l’anterior, el Grup Municipal del PSC-CP proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar al Departament de Salut l’establiment d’un servei especialitzat
en fibromiàlgia, síndrome de fatiga crònica i sensibilitat química múltiple a la nostra
ciutat.
SEGON.- sol·licitar al Departament de Salut l’aplicació íntegre de la resolució
203/VIII del Parlament de Catalunya i els seus plans d’implantació d’acord amb el
que sol·liciten les associacions de persones malaltes.
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TERCER.- Manifestar tot el nostre suport per la labor que duen a terme les
associacions i els familiars dels afectats i afectades per aquestes malalties.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acord als Grups Polítics de l’Ajuntament, a la
Conselleria de Salut, la Federació d’Associació de Veïns de la nostra ciutat i
l’Associació Catalana d’Afectats per Fibromiàlgia.

CIUTADANS

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Ciutadans, números 27 i 28, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, la presenta la Sra. Esteban i el Sr. Ruiz, es van combinant.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ ( CIUTADANS)
La transexualidad es considerada como un rechazo al sexo asignado al nacer.
Afirmar que no es ningún trastorno, por obvio, nos parece casi insultante, pero
hemos de recordar, que no ha sido hasta el año 2013, que la asociación
estadounidense de psiquiatría, la ha eliminado del manual de transtornos mentales.
Así pues, la transexualidad no es ningún problema, el problema es la transfobia, y
en particular, en el ámbito escolar. La indefensión que sufren las víctimas del acoso
escolar, es una mezcla de impotencia, terror y soledad. En algunos casos, el acoso
puede acabar de forma luctuosa, como sucedió en el caso de A., que todos
desgraciadamente, conocemos.
El acoso pues, es una gran lacra contra la que debemos luchar. En el caso que
ahora nos ocupa, se mezclan dos problemas que debemos erradicar. Lo que es el
acoso escolar y la transfobia.
El 2 de octubre de 2014, se aprobó en el Parlament de Catalunya, la Llei 11/2014,
para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e
intersexuales para erradicar la hemofobia, la bifobia y la transfobia. Esta Ley carece
de desarrollo reglamentario, por lo que dificulta su efectividad.
Lo mismo sucede con la Ley 8/2015, aprobada en el Congreso de los Diputados, el
28 de julio de 2015, para la protección a la infancia y a la adolescencia que
reconoce que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y
considerado en todas las acciones y decisiones que le conciernan.

…/…

125

Tenemos los marcos legales adecuados pero lo cierto es que en la práctica y a la
espera del necesario desarrollo reglamentario, se ha de dotar a los centros
educativos y a otros actores del ámbito escolar de herramientas que permitan la
eficaz detección y prevención de la transfobia. Ésta es la intención de nuestra
propuesta, que el Consell Educatiu de L’Hospitalet con la participación de entidades
del ámbito, proceda a la elaboración de un plan municipal o protocolo.
Se ha de entender que esta elaboración lo será en el marco de sus competencias,
es decir, de conformidad con el artículo 3 del Reglamento del Consell Educatiu. Una
vez aprobado, lo elevará a la Conselleria d’Ensenyament y a los Consejos
escolares, a los oportunos efectos.
La voluntad principal de esta moción, es que la comunidad educativa, en su
conjunto se implique en la implementación de aquellas medidas que posibiliten la
erradicación de la transfobia en su ámbito de actuación.
Esta moción no pretende una lectura partidista. No va en contra de la Generalitat de
Catalunya ni en contra de ninguna otra administración. Lo único que pretende es
intentar vehicular algunas soluciones ante un problema que preocupa a la
ciudadanía en su conjunto, con independencia a su filia política, moral o religiosa o
cualquier otro interés particular.
Si bien es cierto que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, dispone de un protocolo de prevención, detección e intervención ante
situaciones de odio y discriminación, basta acudir a la fuente de la información para
constatar que dicho protocolo carece de herramientas específicas para los casos de
acoso por motivos de transfobia.
El pasado día 17 de febrero, se aprobó en el Parlament de Catalunya, una moción
que presentó Ciutadans sobre transfobia, entre otros, unos de los puntos aprobados
por unanimidad, es el de elaborar un protocolo concreto para tratar al alumnado
transgénero, con la participación de las asociaciones y plataformas, el EGTB y los
Consejos Escolares.
Otro punto aprobado por unanimidad, es promover acciones en coordinación con
los ayuntamientos, mediante la protocolarización de las acciones pertinentes.
Esperamos pues, que esta iniciativa sirva para contribuir a erradicar el acoso
escolar y la transfobia y que los centros escolares sean lugares de convivencia y de
aprendizaje, en toda la amplitud de la palabra y que implique el absoluto respeto a
la libertad individual de cada persona.
Por último, comentar que esta moción la íbamos a presentar, se presentó en el
Pleno pasado y se quedó encima de la Mesa, porque al parecer había alguna
discrepancia, en cuanto, nosotros inicialmente proponíamos un protocolo
consensuado y algunos no se sentían cómodos con esto. Nosotros queremos que
esta moción no sea simplemente una moción de postureo, de apoyamos la
transfobia y que se quede vacía de contenido, y es por eso que teniendo el Consell
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Educatiu, que tiene un Reglamento que lo permite, pues que la desarrollemos.
Muchas gracias.

Essent les 19.48 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2an Tinent d’Alcalde.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Muchas gracias. Entorno a la moción para la que hace la Mesa municipal de
inmigración, de conformidad con al anuario estadístico de nuestra ciudad, en torno
al 28% de la población de L’Hospitalet es de origen extranjero, es nacido en el
extranjero. El ayuntamiento tiene registradas 39 entidades en el ámbito de la nueva
ciudadanía. De las 81 entidades incluidas en el Consell de Ciutat, sólo tres forman
parte de este registro. Diferentes colectivos de emigrantes nos han planteado la
necesidad de instaurar una mesa de emigración en Hospitalet, por lo que creemos
oportuna su creación, en el marco del Consell de Ciutat, de una mesa municipal de
inmigración que tenga como objetivos principales, trabajar por la libertad e igualdad
de los derechos, deberes y oportunidades para todas las personas inmigradas.
Combatir el racismo social, institucional, la indiscriminación y la xenofobia.
Promover acciones e iniciativas que fomenten la interculturalidad. Facilitar la
participación en la vida política, social y económica de las entidades y de las
personas inmigradas y promover el diálogo social para el reconocimiento de todas
las diversidades.
Otros municipios como Barcelona y El Prat, han implementado mesas de
inmigración. L’Hospitalet se ha caracterizado siempre por ser una ciudad de
acogida y queremos avanzar en este sentido. Por eso, esperamos que los grupos
municipales apoyen esta moción. Muchas gracias.

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

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Referente a la moción del protocolo de transfobia, a favor de los acuerdos 1, 2 y 4 y
en contra, del tercero.
Por un lado, ya existe un protocolo municipal aprobado por el Consell d’Educació, y
por otro, estamos instando a la Generalitat a realizar un protocolo de actuación que
sea sobretodo útil para todos los municipios catalanes a la hora de prevenir, de
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detectar y actuar sobre posibles casos de acoso escolar que puedan darse. Por
ello, no veo necesaria la creación o reformulación de un segundo protocolo
municipal. Además, el Ayuntamiento, me consta que está llevando a cabo, otras
medidas adicionales en las escuelas, como por ejemplo, charlas sobre el tema,
para prevenir y poder actuar en consecuencia.
Sobre la moción de la mesa de inmigración, votaré en contra. Está a punto de
convocarse y constituirse el Consell de Benestar i Drets Socials, y entiendo que
cualquier problema de discriminación o de xenofobia que pueda tener cualquier
ciudadano de L’Hospitalet, sea cual sea su origen de nacimiento, debería tratarse
dentro de ese espacio.
Una política inclusiva, es aquella que no crea exclusividades por diferencias, en
este caso, de origen. Aunque puedan resultar similares, inclusión e integración, no
lo son. Inclusión es caminar todos juntos sin diferencias. Integración es lo que
ustedes proponen que es aceptar que existe algo diferente y que le permitimos
caminar dentro de nuestro espacio. Es la diferencia entre inclusión – integración,
para mí necesaria en nuestra sociedad. Gracias.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Respecto a la moción del protocolo educativo, a favor del 1, 2 y 4 y en contra del 3,
porque ya existe este protocolo, en nuestra ciudad.
En relación a la moción de la mesa de inmigración, votaré en contra y la razón por
la que voto en contra, es sencilla, la integración debe trabajar de forma transversal
e implicar al conjunto de la ciudadanía. Formar una mesa de inmigración me parece
un acto discriminatorio, en sí mismo.
Los colectivos de otros países que han creado alguna asociación en nuestra
ciudad, deberían y pueden participar en los mismos consejos, grupos de trabajo y
mesas que el resto de asociaciones, sin distinción. Sé que la intención es buena, de
verdad y que ustedes no han redactado esta moción con ningún fin discriminatorio.
Pero en todo caso, más allá de mi opinión, creo que es una propuesta que ustedes
mismos, podrían presentar en el Consell de Ciutat, ya que tienen representación
allí, para discutirlo con el conjunto de consejeros.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor de la 27 i voldríem agrair la deferència del grup de
Ciutadans amb la resta de grups municipals, mantenint la moció des del mes passat
fins aquest Ple, i així aconseguint acordar un text entre la gran majoria de grups,
prèvia a la celebració d’aquest Ple, inclús havent renunciat a un dels elements
integradors que integraven la moció que era la proposta de protocol preestablerta.
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En primer lloc, és evident que des de l’aprovació pel Ple de l’Ajuntament del mes de
setembre de la moció per implementar la Llei 11/2014, del Parlament de Catalunya,
per garantir els drets col·lectius LGTBI, i la lluita contra la discriminació, s’ha
d’iniciar aquesta implementació en els àmbits que afecten al nostre municipi, com
aquest Grup recorda habitualment, en els precs i preguntes de cada Ple, les
mocions i també les lleis s’han de materialitzar amb accions i fets per tal de no
quedar-se en simples “brindis al sol”.
Des de la CUP-PA, voldríem remarcar, sobretot, la rellevància política del fet
històric que va provocar l’aprovació de la Llei 11/2014, del Parlament de Catalunya.
Creiem que seria molt interessant, aprofitar el conveni de col·laboració existent,
signat durant l’anterior mandat entre l’Observatori contra l’homofòbia i l’Ajuntament i
que aquesta col·laboració juntament amb el desenvolupament urgent de l’article 12
de la Llei, referent a l’educació, siguin els punts claus per començar a treballar en
relació a la LGTBI, a la nostra ciutat.
A partir d’aquí, estarem a favor de la creació d’una Taula participativa oberta a tota
la comunitat educativa, agents socials, entitats especialitzades com l’Observatori i
formacions polítiques per tal d’arribar a un ampli consens, per a que la nostra ciutat
lideri aquesta lluita o sigui referent de la mateixa, però també perquè sigui referent
amb el seu desplegament.
En relació a la 28, tenim un problema en el plantejament i llavors condicionarem el
vot en funció d’una proposta que farem. De moment ens mantenim en una
abstenció, però intentarem explicar-la, a veure si podem arribar a un acord.
Des de la CUP-PA, valorem positivament la proposta del grup municipal de
Ciutadans, però considerem que es podrien millorar alguns dels pressupòsits que
destaca a la part expositiva.
Veiem com a positiva la utilització del percentatge de la població de la ciutat
nascuda a l’estranger, en comptes de la població de nacionalitat estrangera. Però
també ens agradaria anar una mica més enllà i parlar de veïns i veïnes amb
diverses adscripcions culturals, sense importar el seu lloc de origen i/o la seva
nacionalitat.
Quantes veïnes de la nostra ciutat han nascut a L’Hospitalet i a Catalunya, i no
formen part del que nomenem cultura majoritària?, moltes pensem nosaltres.
Per a nosaltres són claus els termes: diversitat, interculturalitat, que sí que
apareixen referenciats com a part dels objectius principals de la Taula proposada.
Però, constantment, inclòs el títol de la moció fa referència a un concepte que
nosaltres voldríem abandonar perquè expressa una falsa idea de transitorietat que
és la immigració.
Les persones, un cop finalitzat el seu procés migratori o un cop arribats a la seva
destinació, haurien de deixar de ser anomenats immigrants perquè si no sempre
portaran l’etiqueta d’una experiència vital transitòria. Les persones migrades, o
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sigui, que han realitzat un procés migratori, no es troben eternament en aquesta
situació de moviment migratori constant. Han finalitzat el seu viatge, el seu procés
de migració i tenen dret a no ser nomenats com emigrants, un cop s’han instal·lat al
seu lloc de destinació.
Per contra, tot i que aquest Ajuntament, durant els últims 8-10 anys ha estat
incapaç de dissenyar una política clara i concreta de gestió de la diversitat i/o de la
interculturalitat, pensem que aquest és el camí a treballar. Per tant, us proposem
esmenar el títol de la pròpia moció, canviant el terme immigració pels termes
diversitat i/o interculturalitat. Aquests conceptes denoten la voluntat de treball amb
les diferents realitats culturals d’un territori, més enllà del lloc de procedència o
nacionalitat dels membres d’aquestes comunitats culturals concretes.
Per altra banda, tal i com hem expressat en relació a la composició del Consell de
Ciutat, ens agradaria afegir que la ciutat té un total de 49 entitats (segons l'Anuari
Estadístic 2014), que promouen la interculturalitat. Creiem que s'hauria d'analitzar
quins són els criteris de composició del Consell de la Ciutat. Aquests criteris
responen a ideologies polítiques o a una falta de voluntat de reconèixer la gran
diversitat existent dins de les pròpies associacions que ja existeixen a la nostra
ciutat, avui.
Per últim, ens agradaria reconèixer la tasca de gestió de la diversitat que duen a
terme els professionals, per exemple, del Servei de Mediació Comunitària, d’aquest
ajuntament. I també el treball intercultural promogut des del Fòrum L’Hospitalet,
amb la iniciativa de l’Espai Interreligiós.

Essent les 19.57 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. MONROS i IBAÑEZ (CiU)
En quant a la moció 27, la moció per a l’elaboració d’un protocol codi educatiu
contra la transfòbia, assetjament escolar per identitat de gènere, hem de matissar
que és evident que durant aquest últim mes hem estat treballant per intentar millorar
aquesta moció. Per això, en el seu dia es va deixar sobre la Taula. Per part nostra,
des de Convergència hem intentat adequar el que crèiem millor per a la ciutadania
de L’Hospitalet, fent unes propostes i evidentment fent el millor per a tots aquells
possibles afectats. Tot i així, al final no hem pogut arribar a un acord sobre el que
proposàvem, però com que creiem que aquest és un tema de suficient rellevància,
votarem els acords un a un.
En relació al primer i al segon acord, sempre tenint en compte el text de la moció
que proposa el grup de Ciutadans i que va presentar al Parlament, hem de votar en
contra, ja que la Generalitat ja ha fet constar que existeixen uns protocols genèrics
per a tots els casos i degut a la impossibilitat de realitzar acords puntuals per a cada
problemàtica, fet que els acabaria fent ineficaços.
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En quant al tercer i al quart acord, els votem a favor.
En quant a la moció per a la creació d’una Taula d’Immigració en L’Hospitalet de
Llobregat, com bé recull el text de la moció, la nostra ciutat acull un alt percentatge
d’immigració i aquest elevat percentatge no ha de ser un inconvenient per a la
convivència, si no l’hem d’entendre com una aportació de diversitat de cultures i
religions. A Catalunya l’acolliment de noves cultures d’arreu ens ha convertit en una
societat oberta al món, integradora alhora que protectora de la diversitat cultural i
religiosa. La prosperitat de la societat catalana no s’entendria doncs, sense aquesta
gran diversitat i la segona ciutat de Catalunya ha de ser un reflex d’aquesta realitat.
Així votem a favor de crear una Taula Municipal d’Immigració, amb la intenció de
poder resoldre el què creiem que és el principal problema, en el moment d’acollir als
nous vinguts, l’adaptació, cal fomentar la interculturalitat per beneficar-nos
mútuament de la gran diversitat social de la nostra ciutat.

SR. GARCIA i MUÑOZ (ERC)
El tema del acoso escolar y la discriminación por homofobia y transfobia, es un
problema suficientemente grave que algunos conocemos y lo hemos vivido de
cerca, como para que nadie pretenda sacar rédito político aprovechando que
lamentablemente ha saltado a la actualidad informativa recientemente.
Des de el momento en que se presentó la moción, ya en el anterior Pleno, la
voluntad de todos los grupos ha sido la de colaborar y la de mejorar una moción
que estaba planteada de manera muy extraña, sin tener en cuenta la realidad de
Cataluña y copiando un protocolo aprobado por la Junta de Andalucía, modificando
algunas frases.
Por ello y ante la falta de respuesta, Canviem L’Hospitalet, Convergència, PSC y
Esquerra, presentamos una moción sobre el mismo tema, que había sido ya
trabajada y aprobada conjuntamente en la Diputación de Barcelona y que respondía
bastante más a nuestra realidad en Catalunya. A pesar de ello y finalmente la
retiramos intentando llegar a una moción consensuada por todos los grupos en un
tema tan importante como este, pero no ha podido ser así.
La versión final de esta moción recoge alguna de las aportaciones que los demás
grupos defendíamos como la existencia de un protocolo contra el odio y la
discriminación del Departament d’Ensenyament que la moción original obviaba, o el
desarrollo de los reglamentos pertinentes para la aplicación efectiva de las leyes
14/2010, y 11/2014, contra la LGTBfobia.
Pero la moción conjunta que los demás grupos proponíamos iba mucho más allá,
reclamando que en la elaboración del Plan Municipal de LGTB de la ciudad, fuese
uno de sus objetivos, la prevención del acoso en los centros educativos, espais de
lleure y juveniles y que se emprendieran acciones de acompañamiento y políticas
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de cohesión de manera coordinada con el Departament d’Ensenyament, que es
quien tiene potestad para dar las indicaciones y los protocolos a seguir por los
centros que de él dependen.
Por tanto, votaremos a favor el primer punto y del segundo punto. Nos
abstendremos del tercer punto y votaremos a favor del cuarto.
Respecto a la moción para la creación de la Mesa municipal de inmigración en
L’Hospitalet de Llobregat, no entendemos muy bien, cuál es el objetivo real y
concreto de esta propuesta de Mesa municipal de inmigración. Parece que la
argumentación que se da en la parte expositiva, que la motivación viene
únicamente por el número de asociaciones de inmigrantes o de extranjeros
presentes en el Consell de Ciutat.
Las personas migradas que un día hicieron ese proceso de inmigración, ciudadanos
de orígenes diversos configuran una realidad plural, compleja, transversal y no
homogénea. Tratar estas realidades de manera segregada y sectorializada,
atendiendo únicamente al origen y a su condición de extranjeros, va en el sentido
contrario de lo que señala la propia moción, respecto al objetivo de integración de
las personas migradas.
Concepto de persona migrada, hace referencia al proceso vivido, y no debería ser
una condición perenne, perpetua. Las políticas de inmigración hacen referencia a
los procesos de acogida y no a las realidades a nueva ciudadanía que ya forma
parte de nuestra sociedad y son sujetos de derechos y deberes,
independientemente de su originen. Deberíamos evitar perpetuar esa distinción
intencional o no, entre ciudadanos, inmigrantes o extranjeros.
Sectorializar a las personas procedentes de otras culturas, contribuye a su
aislamiento social al segregacionismo y a la estigmatización. Es colgarles una
etiqueta permanentemente. Se debe velar para que la inclusión social, cultural,
laboral y vecinal, sea un tema transversal de todas las áreas de gobierno, órganos y
mesas sectoriales, integrándolo en sus planes de trabajo.
Antes de proponer la creación de una mesa sectorial de este tipo, se debería abrir
un proceso de reflexión y estudio sobre cómo se aborda actualmente, el tema del
proceso migratorio en las diferentes áreas como salud, educación, cultura, juventud,
servicios sociales, ocupación y no centrarse únicamente en el número de entidades
representadas en el Consell de Ciutat.
Es un tema suficientemente importante que abarca ámbitos mucho más amplios. En
todo caso, la creación de la mesa sectorial de este tipo, debería ser una decisión
del Consell de Ciutat, fruto de un plan de trabajo que tenga unos objetivos definidos
para abordar este tema y como consecuencia del debate y la radiografía actual de
lo existe actualmente.
Por tanto, nosotros nos abstendremos en esta moción.
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SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
Respecto a la primera moción sobre protocolo coeducativo contra la transfobia, el
acoso escolar por entidad de género, el Partido Popular votará a favor. Nosotros
creemos que es una moción que lo que busca es sumar y por tanto, nosotros más
allá de los pequeños detalles que pueda haber, nosotros entendemos que es
positiva y por tanto, creemos que todo lo que sirva de manera efectiva para la no
discriminación de este colectivo, es positivo y por tanto, creemos que todos juntos
tenemos que trabajar para conseguir que estas actitudes sean erradicadas.
Nosotros entendemos que en pleno siglo XXI, es inadmisible que alguien pueda ser
discriminado por su condición sexual. Hay que enviar un mensaje claro y que la
condición sexual no debe ser motivo de burla ni de mofa en los colegios como ha
pasado en el caso, lamentablemente del niño X., pero no podemos olvidar que
también existe otro tipo de acoso, de facetas en el colegio, pues que también sufren
otros niños en los colegios. Hace poco supimos, el caso también, el caso de X., un
niño que se suicidó por acoso escolar aunque evidentemente, como estoy diciendo,
por motivos muy diferentes.
Por eso es positivo, que desde el Ministerio de Educación, se haya presentado un
protocolo para trabajar de manera preventiva todo este tipo de situaciones y
respecto a Catalunya, vamos a ver cómo se desarrolla ese Protocolo y cómo se
acaba impulsando desde el Govern de la Generalitat, en cualquier caso, lo que
pasará es que desde el Departamento de Educación, lo que se hará es marcar la
dinámica para toda Cataluña.
En cualquier caso, nosotros entendemos que tiene que haber esta cobertura legal,
con este protocolo, con esta protección que lo que haga es intentar que las
personas que quieren humillar a otras por su condición física pues no tengan pues
suerte. En este caso, nosotros entendemos que la escuela no debe ser un infierno
para ningún niño, ya sea por lo que los otros le puedan estar haciendo, por su
condición sexual o simplemente por el propio acoso escolar pueda estar sufriendo.
Por tanto, nosotros vemos positiva esta moción y la votaremos a favor.
Respecto a la moción sobre la Mesa de Inmigración, nosotros entendemos que está
presentada con buena intención. Una moción pues que creemos que el diagnóstico
es poco acertado y no compartimos la solución que se le pretende dar.
Por un lado, sí que es verdad que tenemos una realidad en la ciudad que con un
28% de población con personas de otro origen y salvo casos aislados, nosotros
entendemos que las personas que quieren integrarse ya se integran a través de las
asociaciones de vecinos. No entendemos que exista la necesidad, en este caso,
sectorial, en un consejo establecer una mesa sectorial, para un colectivo en
concreto. Si hay entre un 5 y 10% de entidades con personas de otros orígenes, en
los consejos de distrito, a lo mejor el problema viene pues en el diseño de esos
propios consejos de distrito y a la hora de hacer público, como ya hemos hablado,
hemos puesto de manifiesto, desde el Partido Popular en este Pleno. La gente que

…/…

133

se quiere implicar, la gente que quiere participar ya participa en entidades que
forman parte de la realidad del tejido social y asociativo de la ciudad. No hace falta,
entendemos incrementar con una Mesa específica para ellos.
La moción también dice, que se deberían arbitrar los mecanismos que velen por el
fomento de la participación de las personas inmigradas. Deberíamos, yo creo que
estamos obligados y nosotros desde el Partido Popular creemos en una inmigración
legal, integrada plenamente. Entonces, no compartimos pues que se puedan hacer
mesas sectoriales de jóvenes en concreto, o de personas pues que sufren pues
algún tipo de problemática específica si cuando la única especificidad es más allá el
origen de la persona.
Por tanto, nosotros nos vamos a abstener, siempre y cuando pues entendiendo una
buena intención de la moción. Gracias.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES)
Sobre la moció 27, la moció per a l’elaboració d’un protocol educatiu contra la
transfòbia, l’assetjament escolar per identitat de gènere, nosaltres el grup Canviem
L’Hospitalet, votarem positivament, estem a favor i valorem també, com ha
comentat el company, molt positivament la feina que hem fet conjuntament, els
grups d’aquest Consistori per arribar a un acord en una proposta que ens va posar
sobre la taula el grup municipal de Ciutadans.
Des de Canviem LH votarem a favor aquesta moció, ja que considerem que és un
tema urgent donats els lamentables fets que han succeït aquests darrers mesos
que han posat de manifest la manca de solucions i, sobretot, de prevenció per tal
que mai haguessin arribat a lamentar aquests fets.
La Generalitat és responsable i ha de desenvolupar un protocol específic sobre
l’assetjament escolar per orientació sexual o identitat de gènere, així com ha de
desenvolupar les lleis ja aprovades 14/2010 i 11/2014. I dotar-les de pressupost,
sobretot, perquè no volem lleis buides que desprès no serveixen per rés, a la
pràctica. Volem que estiguin dotades dels mecanismes necessaris per portar-les a
terme.
També considerem i estem d’acord en que l’Ajuntament de L’Hospitalet, també ha
de preocupar-se sobre aquest tema, lógicament i ens vam dotar a nosaltres d’un
consell educatiu que ha de ser convocat des que vam prendre possessió els nous
grups municipals d’aquest consistori, i que podria ser de gran ajut juntament amb
les entitats associatives de l’àmbit educatiu, els centres, les ampas i associacions
de famílies de menors transsexuals, per tal d’avançar en aquest tema i no deixar
sense protecció als infants o a les persones que ara mateix pateixen aquest
assetjament escolar.
Creiem que des de tots els àmbits institucionals podem treballar per tal de millorar
aquesta situació.
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De la moció 28, la moció per a la creació d’una Taula municipal d’immigració a
L’Hospitalet de Llobregat, encara que podem compartir alguna referència que han
fet grups d’aquest Consistori, com potser Esquerra Republicana o la CUP-PA,
nosaltres la votarem a favor, aquesta moció. Considerem que donada la realitat
actual i l’índex de participació que tenim de les persones d’origen immigrats, als
òrgans participatius de la nostra ciutat i les entitats, doncs, s’ha de reforçar i
considerem que és un pas que pot ser molt positiu.
Les entitats o associacions de persones migrades venen reclamant des de fa molt
temps, la composició d’aquesta Taula, per poder participar als assumptes públics
de la ciutat, de la ciutat de tots, i tots hem de treballar per aconseguir la plena
ciutadania i la integració i la participació de totes aquestes persones, en els òrgans
que ja existeixen a la ciutat, considerem que és positiu també, engegar aquest. Tots
som ciutadans d’aquesta ciutat, de L’Hospitalet, i ens hem de sentir igualment
representats dins dels òrgans que tenim de participació i ara mateix n’hi ha molts
col·lectius que no es consideren representants en aquests.
Esperem sobretot que aquest òrgan si se acaba portant a terme que creiem que és
necessari actualment, sigui plural i representatiu de totes les sensibilitats i
col·lectius que n’hi ha a la nostra ciutat i que tingui competències i poder de decisió
o proposta per fer-ho efectiu i útil, que no quedi en paper mullat i un òrgan només
de debat en el que desprès no es fa rés amb les decisions que prenen les persones
que formen part.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
Donat el nivell que ha hagut en el tema de l’assetjament escolar, de la moció de
l’assetjament escolar, és que a mi, el que m’acaba recordant, és “los gravados de
Goya, aquello del sueño de la razón produce monstruos”, perquè la veritat és que
no entenc rés. Es donen arguments de coses que es diuen que desprès en els
acords, que són els importants, no queden reflectits. Segons aquesta moció,
seguim demanant al Departament d’Educació que desarrolle, dice, “un protocolo al
ser indeterminado”, es que no existe, no es el protocolo, con lo cual, però hi ha un
protocol, i jo si vols, us l’ensenyo, hi ha un protocol. No ens agradarà el protocol,
però hi ha un protocol i demanem que el protocol faci un protocol, maravilloso.
Següent qüestió, instem a l’Ajuntament de L’Hospitalet que elabori també, un
protocol. En la moció no es diu que desprès es traslladi al Govern de la Generalitat,
però en cas de que es traslladés al Govern de la Generalitat, estem instant a
l’Ajuntament de L’Hospitalet a que traslladi una proposta de protocol al Departament
d’Ensenyament, que ja té feta, per altra banda, i per tant, dius, no sé realment que
estem aprovant.
Es parla que s’ha negociat. Nosaltres vam dir, i a proposta de l’Alcaldessa, que
retiràvem aquella moció que la immensa majoria dels grups d’aquest consistori va
aprovar a la Diputació, on sí que havia un clar arrelament a la realitat de Catalunya.
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Aquesta moció és una moció pensada pel Parlament andalús, pel Parlament
andalús instant al Govern andalús des del Parlament andalús a que fes una sèrie
de coses.
Aquesta moció farem el ridícul com a consistori, farem el ridícul perquè no s’entén
res i si li traslladem al Govern de la Generalitat a que faci un protocol quan ja el té
fet, ens dirà, escolti’m, però sí ja està aquest protocol.
D’altra banda, arrelament a la ciutat de L’Hospitalet. A veure jo diria que ens
haurien d’informar del què fem a la ciutat i del què passa a la ciutat. Aquesta ciutat,
la ciutat de L’Hospitalet, és una ciutat referent, i ho dic amb tot el convenciment,
referent en el tema de la lluita contra la violència escolar. Som la única ciutat que té
l’Observatori de violència escolar juntament amb el grup GRODE de gran prestigi
de la Universitat Autònoma, treballem des de fa més de 10 anys, tota aquesta
qüestió.
L’Observatori fa tot un pla de treball que li podríem dir perfectament protocol o pla
de treball, digues-li com vulguis, d’actuacions concretes en els centres on
participen, aquest any concretament, més de 2.400 alumnes. Clar, no participen tots
els alumnes de la ciutat, per què?. Perquè nosaltres no tenim la competència en
educació. No podem entrar dins del centre. Podem donar instruments perquè els
centres els puguin acollir o no els pugui acollir. Per tant, no podem obligar perquè
no tenim la competència.
Però clar, fer una moció que parli de la violència escolar sense ni fer esment de
l’Observatori de violència escolar que és un tema referent a la ciutat, em sembla
que és partir de no conèixer la realitat.
I per tant, el punt tercer tampoc cap sentit, perquè ja en part, ho tenim i ho deia la
nostra companya de govern anteriorment, ho deia clarament, de fet ja ho tenim.
Però el que no podem fer perquè el què diu el punt tercer és fer un protocol que el
que entra es a dir-li, dins del que és l’escola, què ha de fer un tutor, què ha de fer
un mestre, què ha de fer l’equip directiu, perquè lògicament nosaltres no tenim
competència en tot això.
I d’altra banda, nosaltres vam fer una proposta d’esmena que no ha tingut cap èxit
pel que veig, perquè no hi ha hagut diàleg, ni hi ha hagut rés de modificar el punt
tercer i parlar de l’entorn escolar perquè aquí també hem de tenir present una cosa,
estem mandant a l’Ajuntament a que faci algo a on no és competent però en canvi,
l’entorn escolar que sí és competent, als esplais, etc., aquí no hem recollit la
proposta del què és l’entorn escolar. Per tant, dius, home, en el que som
competents no ens ho manda diríem, a la moció, per tant, no entenc rés. Què
passa?, que ha hagut una manca absoluta de diàleg, malgrat que ells diguin que sí,
aquí ha hagut una manca de diàleg.
No s’ha fet cas, no s’ha volgut escoltar i per tant, el resultat és aquest. El
representant de Convergència li diu, ja hi ha hagut un protocol, no se sent que hagi
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entrat. Esquerra Republicana, en altres punts, deia igual. Uns voten uns punts,
altres no votem uns punts, altres tal..., fotem el ridícul en un tema en el que hauríem
d’estar tots units i sense fer debat. Però escolti’m, és que jo crec que els
responsables són vostès.
Jo per acabar i clarificar i amb voluntat, malgrat tot, i malgrat sé que faig el ridícul i
que fem el ridícul, votaríem a favor de tots els punts, tret del punt tercer que votem
en contra.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC-CP)
Respecto a la moción 28. Algunos argumentos ya se han planteado aquí. En todo
caso, el propio título principalmente se centra en inmigración, luego es cierto, que a
lo largo del redactado de la moción aparecen algunos otros conceptos, pero
algunos otros sí que entendemos que podrían desarrollarse mucho más, en fin,
tampoco me voy a centrar estrictamente en cuestiones formales, pero sí que
echamos de menos alguna idea más en profundidad en torno a ciudadanía,
diversidad como ya se ha dicho y demás.
En todo caso, yo sí que hago una reflexión: sí todos creemos tanto en la
participación y apostamos que tenemos tantos anhelos depositados en el Consell
de Ciutat, yo lo que creo que no toca y de hecho, el Sr. García lo planteaba, lo que
no toca es que desde el propio Pleno limitemos los debates futuros del Consell. Con
lo cual, ese es un primer argumento. Y otros, también se han dicho, es decir, la
participación de ese 28% de nuestra población, de nuestros vecinos que han nacido
fuera de nuestras fronteras se está produciendo, no sólo se produce en esas treinta
y pico, cuarenta asociaciones formadas más exclusivamente por población
extranjera, se está produciendo de hace mucho tiempo, en asociaciones de
vecinos, en asociaciones de todo tipo, como podemos ver habitualmente en los
plenos, en las plataformas de afectados por la hipoteca, en los sindicatos, en los
partidos políticos y el establecer ese mecanismo específico, entendemos que de
entrada, no procede.
Y por acabar, una breve explicación, agradecerle en todo caso al Sr. Giménez,
pues que valore tanto el servicio de mediación porque fue un servicio que
justamente, este año, celebramos su décimo aniversario y que fue fruto del pacto
en aquel momento de todas las fuerzas políticas representadas en este Consistorio
y que vino a denominarse “El Pacte per a la Integració de la Nova Ciutadania”.
Por lo tanto, celebro que valore también y tan positivamente ese servicio, y como
usted sabe, nació de ese Pacte. Y de ese mismo Pacte, surgieron todo un seguido
de propuestas que bueno, yo creo que a pesar de la crisis, a pesar de la dureza de
la misma y a pesar de todas las dificultades que además, durante algunos años,
algunas formaciones políticas nos han puesto y una especialmente que por suerte
ya no está en este Pleno, esta ciudad no ha salido identificada, en ningún momento,
como una ciudad donde la convivencia se haya resentido y donde en lugar de haber
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un buen ambiente y un buen grado de convivencia, en nuestros barrios y en nuestra
ciudad, haya habido otro tipo de imágenes.
En cualquier caso, y por concluir, votaremos en contra de la moción 28.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Como he dicho anteriormente, el 17 de febrero de 2016, se aprobó la moción sobre
transfobia en el Parlament de Catalunya, para no aburrir al público, simplemente
paso a leer los puntos 3 y 4, aprobados por unanimidad en el Parlament.
Promure accions de coordinació amb els ajuntaments per reduir l’assetjament
escolar i acompanyar a menors i joves que pateixen aquest tipus de discriminació
per motiu de diversitat, sexualitat i gènere, mitjançant la protocolarització de les
accions pertinents.
Punto cuatro: Elaborar e implementar un protocol concret per tractar l’alumnat
transgènere sobre la participació de les associacions i plataformes LGTBI i els
consells escolars.
Vull dir, no crec que la gent del Parlament sigues tant.. això, o sigui, perquè
nosaltres igual sembla ser que coneixem tot lo que s’activa per aquí, o no sé què..,
però crec que la gent del Parlament si fa incís i s’aprova per unanimitat, amb dos
punts que es faci un protocol, és perquè no hi ha aquest protocol. Existeix un
protocol de temes d’assetjament escolar, però com hem dit abans, el tema de
transgènere, o sigui, el tema de transfòbia, és prou important i prou concret com per
desenvolupar un protocol específic, perquè per exemple, temes de transfòbia, es
pot regular, o sigui, o s’hauria de protocolaritzar, com un nen o una nena pot anar a
un determinat lavabo de nens o de nenes, que crec jo, que en temes d’assetjament,
per exemple, no estarà recollit, és un tema, per exemple.
D’altra banda, si mirem el Reglament del Consell Educatiu, hi ha un punt, el punt
tercer que diu: “El Consell Educatiu de l’Hospitalet, en exercici de la seva funció
assessora davant de l’administració corresponent”, en aquest cas, la Generalitat,
“pot elaborar informes i propostes”, o diguem reglament, bueno pues, canviem
reglament per informes i propostes, “aquesta i els consells escolars d’àmbit
superior, sobre qüestions relacionades amb llur competència, i especialment, sobre
aspectes qualitatius del sistema educatiu”.
A mi em sembla increïble, que en un consell local d’educació, no es pugui debatre
el tema de la transfòbia i presentar un reglament, una proposta, no s’està dient, que
lo que faci l’Hospitalet, vagi a Roma, i que ho hagi de fer la Generalitat, però
evidentment, si tenim aquest Consell Escolar, jo crec, bueno, pensem que és prou
important per portar temes tant importants com aquest. I a més és una Taula, on hi
ha recollides moltes associacions o tant, els directors, com les escoles, un agent,
que no està..., o sigui, jo crec que és un foro de debat, prou important perquè això
es debati.
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Si desprès el Reglament que es fa és aprovat o elevat o no és aprovat, serà lo de
menys, però s’ha de tractar, o sigui, sembla increïble que com que ja corre per allà
un Reglament de temes d’assetjament, ja en tenim prou, fins i tot, s’ha arribat a dir,
no sé que d’unes xerrades, pues, creiem que això és prou important, com fer més
que unes xerrades.
I ja per últim, jo crec hem de deixar de començar a veure fantasmes, que si això és
Andalusia, que si la realitat catalana. Jo crec que el tema de transfòbia, no té
nacionalitat, o sigui, és prou important com perquè no ens atribuïm que si això ho
hem de fer diferent que el Parlament d’Andalusia, i tot això. Jo crec que hem de
deixar de veure fantasmes i si això és prou important, agraeixo la valoració que han
fet els companys de la CUP-PA i la gent d’Iniciativa - Esquerra Unida i Alternativa,
perquè han valorat que hem deixat passar això un mes, per poder millorar-ho.
Gràcies a tots.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara si hi ha un segon torn, si algun grup polític, sobre la moció 28, no volen
dir rés?. Que desprès no em diguin.. no?. Vale. Sr. Cristhian.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Sobre la 28, alguna aclaració. Sí valorem profundament la creació d’un equip pioner
a Catalunya, del qual celebrem el desè aniversari al mes vinent, però del qui queda
de l’equip, també li he de dir. Ara fa quatre anys, l’equip va quedar a la meitat de
personal, per tant, el que queda de l’equip podríem puntualitzar, també. Tot i que hi
hagi alguna incorporació en breu a l’equip, personal sempre, personal no propi de
l’Ajuntament, amb el que això suposa en un equip tant important per la ciutat, en un
projecte tant important per la ciutat o diversos projectes tants importants per la
ciutat, personal no propi de l’Ajuntament, diria jo.
La realitat de gestionar, és la diversitat i la fórmula que plantegem és la gestió inter
o multicultural, ara en realitat no és un problema de contingut és un problema
simplement de terminologia. La seva argumentació i no ens ha anat tant malament,
com hem fet fins ara, no ens ha anat tant malament i els elements d’anàlisi del.., no
ens ha anat tant malament són.., no hem sortit als mitjans, no hi ha hagut gaires
notícies, bé, sense tenir una política específica que és el què nosaltres reclamem,
en relació a la gestió a la diversitat, perquè jo li recordo, que el Servei de Mediació
Comunitària, està dintre d’un programa de nova ciutadania, però treballa aspectes
concrets de gestió de conflictes, que crec que afecta, no només a la ciutadania si no
a l’antiga ciutadania també i s’incorpora dins d’un programa de nova ciutadania.
Quan afecta no només a nous si no també a antics, per tant, potser no és del tot ...
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SR. GARCIA i MUÑOZ (ERC)
Yo creo que el problema de la moción sobre la transfobia, es que ustedes han
pasado de hacer mofa del colectivo del GTB como pasó en el Pleno de septiembre,
con el portavoz que hoy está ausente a hacer bandera de un tema sin conocer
realmente cuál es la realidad, qué se está haciendo y como cómo se tiene que
tratar el tema. Entonces nos presentaron una moción, incluyendo un protocolo
aprobado en la Junta de Andalucía, pretendían que se aprobase, en este Pleno, el
mismo protocolo, cambiando alguna frase.
La moción que llega hoy al Pleno es totalmente diferente y después con el tema de
colaboración y tal, yo aún espero que me contesten los varios correos que he
enviado, entonces, esta moción nace defectuosa, tal como estaba planteada, se ha
intentado mejorar, por eso la mayoría de los grupos de este Pleno, presentamos
una moción conjunta que precisamente intentaba resolver los defectos de forma
que contenía la presentada por ustedes. Entonces, a partir de aquí, si ustedes
quieren hacer bandera de ello, colgarse medallas, es problema suyo. Pero es un
tema suficientemente importante como para que no confundamos transfobia con
actuaciones sobre casos de identidad de género.
Entonces háganselo mirar y yo creo que, a partir de ahora, esperemos que la
Generalitat desarrolle esos reglamentos y podamos resolver estas situaciones, pero
sin esperpentos como el que hemos visto este último mes con la presentación del
protocolo que presentaban ustedes en la moción anterior. Muchas gracias.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
La Resolució del Parlament que jo la interpreto i la puc interpretar malament, parla
de protocol·litzar el què?, les actuacions del Departament i dels ajuntaments entre
ells, no fer un protocol nou. Desprès, esa una, això és el què interpreto. Dos, jo
insisteixo que l’Ajuntament o des de la iniciativa local no es pot fer un protocol a on
entri dins de l’horari escolar, no el podem fer, de cap manera, i per tant, això no es
pot mantenir i quan vostès parlen de la transexualitat, és veritat que en l’anunci
parlen de transexualitat, però desprès en els acords de la moció, ja no parlen de
transexualitat, parlen d’un protocol “sobre el acoso escolar por orientación sexual o
identidad de género”, generico eh, o sea, no hablan de transexualitat. Yo me tengo
que remitir a lo que ponen aquí.
Jo el què els hi dic, és que tinc entès que el punt tres no surt aprovat però que
evidentment, qualsevol grup o qualsevol entitat o representant de la comunitat
educativa pot plantejar en el Consell Educatiu que es parli del que sigui, però
assumeixo malgrat no s’ha aprovat el punt tres, de proposar en el Consell Educatiu
que se’n parli, s’abordi el que calgui, però ens “mandatem” a coses que desprès no
podem aplicar, que és el que a mi em preocupa. Per tant, jo crec que no tenim, ni la
dimensió adequada ni la competència per fer un protocol del què afecta al
funcionament de les escoles, però podem parlar-ne i des de la Regidoria i des del
Govern, proposarem al Consell Educatiu que se’n parli de totes aquestes qüestions
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i si arribem a acords i a propostes d’actuació les tirarem endavant, més enllà del
què ja fem. Perquè recordo el tema que deia abans de fet, aquest cap de setmana,
es van fer unes jornades sobre la convivència i èxit educatiu i sobre la qüestió de
l’educació afectiu sexual. Com abordem precisament aquests temes, dins de les
activitats generals que fa l’Observatori de la Violència Escolar de l’Hospitalet.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Molt breument. A veure, el valor que li transmetia, Sr. Giménez era el del Pacte i en
tot cas, segurament, com tot, coses molt millorables, totes les que vulguem, però
també n’hi hagut moltes coses que han quedat reflectides.
I respecte del personal propi i no propi...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Husillos ja tindrà ocasió en un altre moment, per.... En tot cas, a veure, jo amb
tot el cariño, però crec que aquesta moció la 27, ha estat una llàstima que no s’hagi
produït una aprovació unànim per part de tots els grups polítics, perquè aquesta era
la voluntat expressada per part de totes les formacions polítiques. I així ha passat
en altres administracions. La Diputació de Barcelona va aprovar una moció que
evidentment està emmarcada a l’àmbit estrictament local, no estem parlant de
parlaments, estem parlant de món local, en el que tots els grups polítics, ens vam
posar d’acord i es va treballar, d’una forma, jo diria eficient i eficaç.
No entenc, sincerament, no entenc per què aquí no ha estat possible, i
possiblement algú s’ha de fer també una autocrítica de per què no hem arribat a un
acord unànim en aquest sentit. Dit això, jo crec que el més important, i em quedo
amb les paraules del Tinent d’Alcalde d’Educació, en el sentit de, treballar, com
hem treballat fins ara, en aquests temes i en altres, encara que tinguem o no
competència, però continuar treballant en benefici de molts nens, moltes nenes,
molts nois i noies d’aquesta ciutat.
Però lamento, sincerament, que s’hagi produït una no aprovació en algun punt, per
una mica ser poc flexibles a l’hora de consensuar un text que jo crec que
majoritàriament es podia haver aprovat perfectament.
Dit això, no ens allarguem més, ja està, passem ja a les d’Iniciativa-Esquerra Unida
i Alternativa i Pirates.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 27 i 28; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 27.-

PARA LA ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO COEDUCATIVO
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CONTRA LA TRANSFOBIA Y EL ACOSO ESCOLAR POR IDENTIDAD DE
GÉNERO
ATENDIDO que, en fecha 27 de mayo de 2010, el Parlament de Catalunya aprobó
la Ley 14/2010 de los Derechos y Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia.
ATENDIDO que, en fecha 2 de Octubre de 2014, el Parlament de Catalunya aprobó
la Ley 11/2014 para Garantizar los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transgéneros e Intersexuales y para Erradicar la Homofobia, la Bifobia y la
Transfobia.
ATENDIDO que, en fecha 22 de Julio de 2015, se aprobó en el Congreso de los
Diputados, la ley 8/2015 para la Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Esta
Ley junto a la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, reconoce
que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado
en todas las acciones y decisiones que le conciernan (art. 3 de la Convención del
Niño de UN).
ATENDIDO que, en fecha 29 de septiembre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat aprobó la Moción solicitando la implementación de la Ley
11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros
e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.
VISTO Que de conformidad con la finalidad de la ley 11/2014, de 2 de octubre,
recogido tanto en su preámbulo como en el artículo 1; el objeto principal es el de
“[…] establecer y regular los medios y las medidas para hacer efectivo el derecho a
la igualdad y a la no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad de
género o de expresión de género, en los ámbitos, tanto públicos como privados,
sobre los que la Generalitat y los entes locales tienen competencias”. Que el marco
fundamental que ampara e informa el contenido de estos derechos viene
establecido en el artículo 10 de la CE.
ATENDIDO Que las tres Leyes citadas, intentan dar respuesta a las diferentes
necesidades, obstáculos e incomprensión que sufre una parte de la población por
su exclusiva orientación sexual y/o identidad y/o expresión de género.
ATENDIDO Que la finalidad u objetivo de las citadas Leyes está huérfano de la
necesaria y urgente cobertura reglamentaria; dejación de las facultades ejecutivas
de difícil comprensión por parte de la ciudadanía, que ha asistido a luctuosos
episodios de acoso escolar de dramáticas consecuencias.
ATENDIDO Que la moción aprobada en fecha 29 de septiembre de 2015 establecía
por parte del Ayuntamiento de L’Hospitalet la elaboración de una hoja de ruta sobre
los ámbitos de actuación prioritarios de acuerdo con las entidades LGTBI y que en
este sentido la presente moción contempla la elaboración de un protocolo o plan
municipal, en el ámbito educativo, contra la transfobia y el acoso escolar por
identidad de género como un ámbito de actuación prioritario para garantizar los
derechos de las personas transgéneros y para erradicar la transfobia.
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VISTO que el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i
discriminació del Departament d'Ensenyament no incluye medidas de actuación
concretas para atender a los niños y niñas transexuales.
ATENDIDO que el colectivo de familias de menores transexuales reclaman un
protocolo de atención a los niños y niñas que facilite su integración y la normalidad
de su identidad de género en el ámbito educativo.
Por todo ello, con la voluntad de acelerar la implementación de soluciones ante
cualquier conducta de acoso escolar, y para que sea impulsado por la Concejalía
de Educación y Cultura, se insta a elaborar un protocolo o plan municipal de
prevención y erradicación de cualquier conducta discriminatoria por identidad de
género en el ámbito educativo. La pretensión es aportar algunas herramientas que
fortalezcan la adopción de medidas coeducativas; entendidas como aquella acción
educativa que potencie la igualdad real de oportunidades y la eliminación de
cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de
género o expresión de género en los centros educativos, espacios de ocio y
espacios juveniles. El objetivo es que el protocolo o plan municipal sea elaborado y
consensuado por las entidades asociativas del ámbito educativo, centros
educativos, AMPAS, Asociaciones de familias de menores transexuales y partidos
políticos de L’Hospitalet, en el marco del Consell Educatiu de L’Hospitalet.
Por todo lo cual, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes,
ACUERDOS:
Havent estat sotmesa la moció a votació per separat de cadascun dels punts de la
seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat APROVAT el punt PRIMERO amb 25 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot en contra del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMERO.- Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de
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Catalunya, a que desarrolle un protocolo específico en el ámbito educativo
sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género; destinando
los recursos suficientes para que puedan implementarse de manera efectiva.
b) Ha estat APROVAT el punt SEGUNDO amb 25 vots a favor dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot en contra del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGUNDO.- Instar a al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a que
desarrolle reglamentariamente las Leyes 14/2010, de 27 de mayo de 2010 y
11/2014, de 2 de octubre de 2014, aprobadas en el Parlament de Catalunya y
con especial atención a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/2014, en
relación con el ámbito educativo; Aprobando la correspondiente partida
presupuestaria para dar cumplido desarrollo a la finalidad de las normas
citadas.

c) Ha estat REBUTJAT el punt TERCERO amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 11 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana
González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso
Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez
Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; assistents presents en el moment
de la votació i que literalment diu:
TERCERO.- Instar a la Concejalía de Educación y Cultura de este
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Ayuntamiento a que inicie los trámite oportunos para que sea convocado el
Consell Educatiu de l'Hospitalet y se proceda, con la participación de entidades
asociativas del ámbito educativo, centros educativos, AMPAS, Asociaciones de
familias de menores transexuales y partidos políticos de l'Hospitalet; a la
elaboración de un protocolo o plan municipal para prevenir y, en su caso,
erradicar, de los centros educativos de nuestra Ciudad, cualquier tipo de
discriminación por razón de orientación sexual, identidad de género o expresión
de género.
d) S’aprova per unanimitat el punt CUARTO, que literalment diu:
CUARTO.- Trasladar el presente acuerdo al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, a la Secretaria de familia del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l’Observatori contra
l’Homofòbia, al Consell Educatiu de L’Hospitalet, a la Plataforma d’Entitats
LGTB de Catalunya, a Chrysallis Asociación de familias de menores
transexuales, al Observatori Contra L'Homofòbia, a los centros educativos de la
Ciudad, a las Entidades juveniles y de ocio y colectivos de LGTBI y a los grupos
municipales con representación en el consistorio.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
ATENDIDO que, en fecha 27 de mayo de 2010, el Parlament de Catalunya aprobó
la Ley 14/2010 de los Derechos y Oportunidades en la Infancia y la Adolescencia.
ATENDIDO que, en fecha 2 de Octubre de 2014, el Parlament de Catalunya aprobó
la Ley 11/2014 para Garantizar los Derechos de Lesbianas, Gays, Bisexuales,
Transgéneros e Intersexuales y para Erradicar la Homofobia, la Bifobia y la
Transfobia.
ATENDIDO que, en fecha 22 de Julio de 2015, se aprobó en el Congreso de los
Diputados, la ley 8/2015 para la Protección a la Infancia y a la Adolescencia. Esta
Ley junto a la Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, reconoce
que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado y considerado
en todas las acciones y decisiones que le conciernan (art. 3 de la Convención del
Niño de UN).
ATENDIDO que, en fecha 29 de septiembre de 2015, el Pleno del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de Llobregat aprobó la Moción solicitando la implementación de la Ley
11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros
e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y la transfobia.
VISTO Que de conformidad con la finalidad de la ley 11/2014, de 2 de octubre,
recogido tanto en su preámbulo como en el artículo 1; el objeto principal es el de
“[…] establecer y regular los medios y las medidas para hacer efectivo el derecho a
la igualdad y a la no discriminación por razón de orientación sexual, de identidad de
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género o de expresión de género, en los ámbitos, tanto públicos como privados,
sobre los que la Generalitat y los entes locales tienen competencias”. Que el marco
fundamental que ampara e informa el contenido de estos derechos viene
establecido en el artículo 10 de la CE.
ATENDIDO Que las tres Leyes citadas, intentan dar respuesta a las diferentes
necesidades, obstáculos e incomprensión que sufre una parte de la población por
su exclusiva orientación sexual y/o identidad y/o expresión de género.
ATENDIDO Que la finalidad u objetivo de las citadas Leyes está huérfano de la
necesaria y urgente cobertura reglamentaria; dejación de las facultades ejecutivas
de difícil comprensión por parte de la ciudadanía, que ha asistido a luctuosos
episodios de acoso escolar de dramáticas consecuencias.
ATENDIDO Que la moción aprobada en fecha 29 de septiembre de 2015 establecía
por parte del Ayuntamiento de L’Hospitalet la elaboración de una hoja de ruta sobre
los ámbitos de actuación prioritarios de acuerdo con las entidades LGTBI y que en
este sentido la presente moción contempla la elaboración de un protocolo o plan
municipal, en el ámbito educativo, contra la transfobia y el acoso escolar por
identidad de género como un ámbito de actuación prioritario para garantizar los
derechos de las personas transgéneros y para erradicar la transfobia.
VISTO que el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d'odi i
discriminació del Departament d'Ensenyament no incluye medidas de actuación
concretas para atender a los niños y niñas transexuales.
ATENDIDO que el colectivo de familias de menores transexuales reclaman un
protocolo de atención a los niños y niñas que facilite su integración y la normalidad
de su identidad de género en el ámbito educativo.
Por todo ello, con la voluntad de acelerar la implementación de soluciones ante
cualquier conducta de acoso escolar, y para que sea impulsado por la Concejalía
de Educación y Cultura, se insta a elaborar un protocolo o plan municipal de
prevención y erradicación de cualquier conducta discriminatoria por identidad de
género en el ámbito educativo. La pretensión es aportar algunas herramientas que
fortalezcan la adopción de medidas coeducativas; entendidas como aquella acción
educativa que potencie la igualdad real de oportunidades y la eliminación de
cualquier tipo de discriminación por razón de orientación sexual, identidad de
género o expresión de género en los centros educativos, espacios de ocio y
espacios juveniles. El objetivo es que el protocolo o plan municipal sea elaborado y
consensuado por las entidades asociativas del ámbito educativo, centros
educativos, AMPAS, Asociaciones de familias de menores transexuales y partidos
políticos de L’Hospitalet, en el marco del Consell Educatiu de L’Hospitalet.
Por todo lo cual, es por lo que el Grupo Municipal de Ciutadans, partido de la
Ciudadanía, propone al Pleno del Ayuntamiento la adopción de los siguientes,
ACUERDOS:
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PRIMERO.- Instar a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a
que desarrolle un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso
escolar por orientación sexual o identidad de género; destinando los recursos
suficientes para que puedan implementarse de manera efectiva.
SEGUNDO.- Instar a al Gobierno de la Generalitat de Catalunya a que desarrolle
reglamentariamente las Leyes 14/2010, de 27 de mayo de 2010 y 11/2014, de 2 de
octubre de 2014, aprobadas en el Parlament de Catalunya y con especial atención
a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/2014, en relación con el ámbito
educativo; Aprobando la correspondiente partida presupuestaria para dar cumplido
desarrollo a la finalidad de las normas citadas.
TERCERO.- Trasladar el presente acuerdo al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, a la Secretaria de familia del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, a l’Observatori contra
l’Homofòbia, al Consell Educatiu de L’Hospitalet, a la Plataforma d’Entitats LGTB de
Catalunya, a Chrysallis Asociación de familias de menores transexuales, al
Observatori Contra L'Homofòbia, a los centros educativos de la Ciudad, a las
Entidades juveniles y de ocio y colectivos de LGTBI y a los grupos municipales con
representación en el consistorio.

MOCIÓ 28.- PARA LA CREACIÓN DE LA MESA MUNICIPAL DE
INMIGRACIÓN EN L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. Ha estat rebutjada amb 13
vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina
Santón Ramiro; amb 7 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres.
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de CiU,
Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i amb 6 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge
García i Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació.

INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA
I ALTERNATIVA-PIRATES

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
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d'Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa-Pirates, números 29 i
30, es produeixen les intervencions següents:

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES)
Empezaremos con la moción de soporte al Servei de Salut Pediàtrica de
l’Hospitalet. Primero queremos agradecer a la familias que están aquí
acompañándonos, familias que han estado afectadas por esta situación y
agradecemos su paciencia de esperar, digamos a que esta moción, por fin, se
pueda explicar.
Con esta moción defendemos un derecho constitucional de acceso a la atención
sanitaria pública y de calidad.
Dicho derecho ha sido gravemente vulnerado por unos hechos que ponen de
manifiesto la deficiente gestión del SAP DELTA implantado hace 2 años y medio y
la clara intención de desmantelamiento de la sanidad pública.
Los hechos son alarmantes y han afectado a los niños y niñas del CAP Florida más
conocido por el nombre de “Pajaritos”, cuando dos de los tres pediatras asignados
renuncian porque no soportaban el caos imperante que dificultaba una buena praxis
en la atención pediátrica, todo ello documentado en una carta que calificaba la
gestión como destructora del servicio, que dificultaba la equidad en el acceso a la
atención de los niños y niñas. Para paliar la marcha de los dos profesionales se
contrató un pediatra de reputada experiencia que a los 6 meses presenta su
dimisión por las mismas causas.
La situación llegó a ser tan extrema que sólo hay un pediatra para atender a
aproximadamente 6500 niños y niñas, las familias afectadas, nos explican que ese
solo pediatra tenía que atender a 60 visitas en una tarde y que durante 2 meses no
se pudieron realizar las revisiones que marcaba el protocolo pediátrico.
Se ha de añadir que en Collblanc-La Torrassa todavía no se han cubierto las plazas
de los pediatras que se han jubilado, que en Can Serra cuando falta el titular se
derivan las visitas al CAP de Rambla Just Oliveres que ha de doblar el número de
visitas y que la falta de personal de enfermería pediátrica es generalizada en toda la
zona.
Todo ello sin que los responsables de la gestión hayan tenido la capacidad de
solucionar la situación ni de escuchar las propuestas del personal sanitario para
mejorar el funcionamiento.
A todo esto se añade que resulta inaudito que la segunda ciudad de Catalunya en
número de población no cuente con atención pediátrica las 24 horas, que los
festivos y fines de semana no exista atención de 21 horas por la noche a 9h de la
mañana y las urgencias se atiendan en hospitales infantiles de otros municipios,
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obligando a las familias a desplazarse sin acceso al transporte público y con
saturaciones de hasta 8 horas o más.
Por ello instamos al Departament de Salut, a la destitución de la ditrectiva del CAP
Florida y del SAP Delta, por su incapacidad de evitar esta situación y haber puesto
en riesgo la salud de los niños y niñas de la zona.
Instamos a resolver la situación generada con urgencia y gestionar los servicios de
manera eficaz y eficiente y finalmente instar a la recuperación y reimplantación del
servicio de urgencias pediátricas las 24 horas.
Queremos destacar la movilización de las familias afectadas y del movimiento
vecinal que manifestaron su disconformidad y exigieron soluciones, todo nuestro
apoyo y nuestra solidaridad. El acceso a la sanidad es un derecho constitucional y
como tal, se defender. Muchas gracias.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES)
La moció 29 sobre la derogació del Reial Decret 900/2015 d’autoconsum.
L’autoconsum és un dret cívic i un instrument clau que ajudarà a l’hora de crear un
nou model energètic sostenible, reduint el percentatge, per exemple, d’energia
provinent de la energia nuclear o fòssil, responsable entre d’altres, del canvi
climàtic.
Ajuda a pal·liar l’enorme dependència energètica de l’exterior, Espanya ronda el
86% d’energia que ha de portar de països de l’exterior i ens permetria, d’una altra
banda, desenvolupar una política exterior menys condicionada a les nostres
necessitats energètiques i més fonamentada en els drets humans i el dret
internacional, podem parlar dels països diversos de la geografia, no m’estendré, i
situacions complicades i en guerra actualment. Ens agradi escoltar-lo o no, hi ha
diamants de sang, doncs també tenim gasoil i diesel amb sang, per lo tant, aquest
tema, és un tema no menor.
Per altra banda, fomentar l’eficiència energètica, redueix costos a empreses i a
famílies, genera llocs de treball en sectors punters, com la informàtica, la mecànica,
enginyeries diverses.
Ressol situacions de zones aïllades o rurals, i situacions excepcionals també, ja que
no requereixen grans inversions per part de les Distribuïdores.
Harmonitzar iniciatives europees com recull la proposta d’Unió energètica de la
Comissió Europea, en la línea de fomentar les millors bones pràctiques, per
democratitzar la producció, l’accés i l’ús de l’energia.
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I perquè també, ajuda a combatre els abusos de Comercialitzadores i Distribuïdores
i empodera a petits productors i consumidors d’energia a continuar fent-li i donar el
seu servei.
I perquè ajuda a la població a l’aprenentge d’un consum energètic responsable i
sostenible.
Per tot això, a aquest Ple, demanem l’aprovació, en primer terme, d’instar la
derogació del Reial Decret 900/2015, de 9 d’octubre, pel qual s’estableix la
regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les
modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i producció,
amb autoconsum perquè sigui modificat íntegrament, considerant les millores
pràctiques disponibles.
Segon, instar a obrir un procés participatiu de redacció, amb la màxima urgència,
d’una normativa realment favorable al desenvolupament de l’autoconsum que
permeti a la societat, en el seu conjunt, gaudir dels seus beneficis econòmics,
ambientals i socials, tenint en compte, les consideracions dels diferents agents
afectats per aquesta normativa.
I tercer, donar trasllat al Govern de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, a les
principals entitats ambientalistes de Catalunya i del municipi, a la Federació
d’Associacions de Veïns i als sindicats de la ciutat. Moltes gràcies.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. Referent a aquesta última moció presentada, la 29, votaré a favor. La 30
votaré a favor dels acords 2, 3 i 4 i sobre el primer acuerdo, pido una enmienda “in
voce”.
El Consistorio debe velar para que preste el servicio de calidad que nuestros
vecinos y vecinas merecen y de no ser así, reclamarlo y exigirlo. No obstante, la
gestión del servicio que ustedes están denunciando, lamentablemente no nos
compete. Nuestra responsabilidad es velar por la prestación de un servicio de
calidad. Instando a la destitución de estas directivas, violamos el principio
amparado por ley, de libre autonomía de las administraciones públicas. Propongo,
aunque el Departament de Salut, ya ha abierto un expediente sobre el tema, que le
instemos a realizar una exhaustiva investigación sobre la sucedido y pida las
correspondientes responsabilidades, con el fin de que esto no vuelva a suceder.
En contra del primer punto.
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SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Respecte a la moció per a la derogació del Reial Decret, totalment d’acord amb la
moció. És vital, i quan parlem de sostenibilitat i reducció d’emissions, una
transformació energètica de caire general, que afavoreixi l’autoconsum.
El Govern del PP, ens va col·locar una llei injusta, un impost al sol, que exigeix
pagar un peatge els productor d’energia verda. Ara és l’hora que el nou govern que
vingui, el que sigui, es comprometi a realitzar una nova normativa que reconegui el
dret a la retribució per l’energia verda que es vesa a la xarxa i elimini qualsevol tipus
de peatge pel consum instantani d’energia autogenerada. No és una qüestió de
voluntat política, és una qüestió de sobirania sobre els nostres recursos i respecte
pel medi ambient.
Les campanyes de consum responsable i d’eficiència energètica estan molt bé i
ajuden a mitigar al canvi climàtic, però la tecnologia està trobant formes perquè les
famílies puguin autoabastir-se d’una forma molt més econòmica i sostenible. Les
administracions no poden negar aquest dret.
Respecte a la moció sobre Salut de Pediatria, des d’aquest Ple hem d’exigir a les
administracions que es donin els serveis que necessiten els nostre veïns i veïnes,
però també de vetllar perquè aquestes administracions respectin els drets del seu
personal i que els seus procediments siguin justos. En aquest cas, instar al
Departament per la destitució dels seus directius, des d’aquí, sense cap tipus
d’investigació, pues és contradictori, on aquesta directiva, també pugui exposar la
seva defensa, em sembla totalment injust e irresponsable. Per tant, votaré en contra
de l’1 i a favor de la resta.

SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor, les dues mocions.
En relació a la primera, a la derogació del Decret d’autoconsum, bé simplement,
tres apunts, dir-vos que a Catalunya és encara més alt, el percentatge de
dependència energètica de l’exterior que l’autoconsum elèctric contribueix a reduir a
Catalunya és del 95%. Al final del primer acord, hem trobat a faltar una esment del
tipus: “deixant de subordinar la política energètica als interessos de les grans
companyies elèctriques”, com per deixar clar el per què de tot plegat.
I per últim, ens agradaria afegir que l’objectiu del Reial Decret 900/2015, no és
impulsar la generació d’energia renovable, si no tot el contrari, minimitzar la pèrdua
d’ingressos que per aquesta modalitat de generació es podria causar a les grans
companyies elèctriques, bàsicament està fet per això.
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En relació a la 30, en primer lloc, ens agradaria ressaltar el nostre suport en la
mesura de les nostres possibilitats, tot el nostre suport, com a grup, a les
reivindicacions veïnals en relació, sempre, als serveis públics. Tot el nostre suport a
les mares, sempre les mares, a les famílies i a la Federació d’Associació de Veïns,
per la lluita d’aquestes últimes setmanes i per la llarga lluita contra les retallades a
la nostra ciutat de la que són un exemple. I deien que lluitar no servia per res, bé en
un mes, un mes i mig, ho tenim i ha servit per molt.
Simplement aclarir que a la moció, al nostre entendre, es barregen com dos temes
que afecten a l’atenció pediàtrica, però per a nosaltres són conseqüència de fets
diferenciats. La manca de serveis d’urgència pediàtriques a la franja nocturna, fruit
de les retallades i una gestió amb greus deficiències a partir de la implantació del
projecte Delta, en aquests ambulatoris.
En relació al nostre posicionament, sobre la situació de les urgències pediàtriques,
considerarem realment que no és possible sostenir durant més temps que la
segona ciutat de Catalunya no disposi d’urgències pediàtriques, durant la franja
nocturna de nou a nou. Per aquest motiu la nostra posició és favorable a aquesta
moció i als acords que així ho demanen. Tot i que considerem que la solució no és
només la que es proposa com a tercer acord: “Instar al Departament de Salut de la
Generalitat, la recuperació d’implantació del servei d’urgència pediàtrica, les 24
hores”.
El què hauríem de demanar és el compromís del Govern del nostre Ajuntament de
lluitar perquè es torni a implantar el servei d’urgències i que presenti quin és el seu
pla de govern, en relació a l’atenció sanitària pediàtrica i les passes que pensa
seguir per aconseguir aquest servei i podríem parlar d’altres serveis tancats, ara
mateix, com el desdoblament dels CAPs de La Florida, no?, el CAP de Florida de la
Av. Catalunya que porta tancat, ja no recordo ni quants anys. Què farem en relació
això.
En relació al segon tema sobre el que tracta la moció que es la majoria de punts de
la moció fan referència a la greu situació de gestió en què es troba l’atenció
pediàtrica als diversos CAPs de la nostra ciutat (CAP Florida, Cap Can Serra, Cap
Rambla Just Oliveras, Caps de Torrassa i Collblanc).
Suposem que aquesta gestió deficient no afecta només al servei de pediatria, sinó a
la totalitat de serveis que depenen d’aquesta gestió. No estem parlant d’una situació
de retallades que ens ha portat a una manca de recursos i d’atenció a l’usuari. Aquí
estem parlant d’una situació de malbaratament, al nostre entendre, de recursos
públics. Una gestió deficient comporta que els recursos públics destinats a prestar
una atenció adequada als usuaris, no acabi per acomplir la seva pròpia finalitat.
Considerem que la situació és greu i per aquest motiu el nostre posicionament
favorable a la moció. Però tornem a considerar que la solució no passa només per
allò que plantegen els acords de la moció, passa pel que heu fet vosaltres, està
clar, per la lluita.
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Creiem que és necessari també, exigir al Govern d’aquest Ajuntament, que alhora
exigeixi al Departament de Salut de la Generalitat, una solució immediata a aquests
problemes de gestió esmentats, amb els canvis a la direcció que considerin
oportuns i amb la millora considerable de la gestió dels centres. Gràcies.
Essent les 20.49 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2an Tinent d’Alcalde.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la moció 29, la moció de la derogació del Real Decret 900/2015,
d’autoconsum. Amb el Reial Decret aprovat pel Govern del PP, ens trobem davant
d’un altre greuge cap a la ciutadania. Mantenint la possibilitat d’autoabastiment de
les llars, anant en contra del foment de la innovació i minvant el sector de la
indústria fotovoltaica que tants èxits ha aconseguit a l’Estat espanyol.
Així, la nova regulació establerta a la Llei 24/2013, no inclou la modalitat
d’autoconsum amb balanç net, en un període anual, com és el cas de països com
Holanda o Alemanya. Introdueix el concepte de peatge de recolzament, que ha de
pagar l’autoconsum elèctric. Aquest peatge provoca una discriminació entre les
tecnologies d’estalvi, eficiència energètica i d’altre, les tecnologies d’autoconsum
d’energia elèctrica mitjançant un generador propi. Totes dues contribueixen a reduir
la demanda elèctrica de xarxes dels consumidors. Però seria la d’autoconsum
elèctric, la més afectada.
Per tot això, la nova regulació d’autoconsum d’energia elèctrica, dificulta la viabilitat
econòmica de l’autoconsum. No incentiva la generació d’energia elèctrica a partir
d’energies renovables i continua mantenint una elevada inseguretat regulatòria al
voltant de l’autoconsum elèctric.
Així, en lloc d’impulsar l’autoconsum per la gran quantitat d’aportacions positives
que pot fer el sistema, gestió de la banda elèctrica, aplanament de la corba de la
càrrega, reducció de les pèrdues del sistema, reducció de les saturacions en les
xarxes de distribució, contribució de l’energia solar, fotovoltaica, a reduir les
congestions de les xarxes elèctriques a l’estiu, etc. El regulador limita al màxim les
seves opcions de desenvolupament, d’acord amb una visió negativa, i al mateix
temps, molt intervencionista.
En definitiva, el Govern espanyol, mantenint els errors comesos al llarg de tota la
reforma del sector elèctric espanyol, ha aprovat un Reial Decret d’autoconsum
elèctric que va en contra de la reducció de la dependència energètica, del foment
de la innovació tecnològica i de la millora de l’economia productiva del nostre país.
Per això, votem a favor d’aquesta moció.
En quant a la 30, entenem en tot moment la preocupació de la ciutadania pel
problema que està suposant el conflicte generat al CAP de La Florida i que porta
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aquest temps de dificultats. Però en tot cas, no podem extrapolar els problemes
d’un centre sanitari, a tot el Departament de Salut.
Està clara la intenció de la moció de donar la culpa d’un problema de gestió del
personal i de recursos humans, en les retallades. Entenem que sempre va bé
recordar, les retallades per desgastar al Govern de la Generalitat. Tot això, com
deia a l’inici, s’està utilitzant un problema de gestió de personal del CAP per
carregar contra la gestió de tot un Departament.
Nosaltres entenem que en cap moment s’està posant en perill la salut de cap nen
de la ciutat i menys amb l’absurda quantitat que es parla en la moció. Disposem
d’un dels millors hospitals, per nens d’arreu del món que disposen un servei
d’atenció d’urgència les 24 hores del dia, capaç de gestionar les urgències
provinents dels CAPs de la ciutat, que ja no presten aquest servei i amb unes
millors instal·lacions capaces d’atendre qualsevol tipus de problema mèdic que
presenten els nens atesos.
Entenem, doncs, les molèsties que això està suposant per a les famílies dels nens
que fan ús del servei, tant pel problema d’atenció pediàtrica del CAP de la Florida,
com pel servei d’atenció d’urgències 24 hores.
El que farem és votar aquesta moció per punts: votarem en contra dels punts 1 i 2 i
a favor del 3 i 4.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC)
Al 2015 es va reorganitzar el servei de pediatria dels equips d’atenció primària
Florida Nord i Florida Sud, amb els desacords professionals. Des de l’ICS,
actualment, s’ha incoat un expedient per tal de verificar denúncies manifestades per
alguns dels pediatres i que realment han suposat problemes per les famílies de la
zona.
Malgrat tot, l’assistència pediàtrica, ara mateix, està assegurada i estan cobertes les
sis places de pediatres existents, entre els dos equips d’atenció primària. A més,
per tal de rebaixar la tensió generada, s’han encarregat les funcions directives dels
professionals de pediatria, a un altre professional pediàtric, també, amb
recolzament de la Direcció del Servei d’Atenció Primària.
També s’ha traslladat la situació i les gestions per corregir-ho, a les famílies
impulsores de la recollida de signatures,per part del Departament de Sanitat.
Respecte al servei d’urgències pediàtriques, tots els nens i nenes de l’Hospitalet
tenen assegurada la atenció pediàtrica les 24 hores, tots els dies de la setmana,
tant per part de professionals metges de família del CUAP, com per professionals
pediatres de l’hospital de Sant Joan de Déu, que és l’hospital pediàtric de referència
per al municipi de l’Hospitalet.
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Amb el nou Govern i amb el nou Conseller de Sanitat, s’han donat mostres de canvi
respecte a la situació anterior, de defensa d’una sanitat pública de qualitat amb
accions com la desprivatització de diferents serveis o l’augment de recursos
previstos en el Pla d’acció de Junts pel Sí i la CUP que preveu reduir en el 50% el
temps d’espera mitjà, en llistes d’espera, per a l’especialista i proves diagnòstiques i
baixar un 10% més, les demores per intervencions quirúrgiques.
Per tant, votarem en contra del primer punt, entenem que hi ha un expedient obert i
quan es resolgui, serà quan s’haurà de demanar les dimissions, si s’escau i votarem
a favor de la resta de punts. Entenem també que la situació de deficiències en la
gestió del servei, ja s’ha resolt amb la nova direcció, a través d’aquest especialista i
quan s’han cobert les places de pediatra.
Respecte a la moció per a la recuperació del Reial Decret 900/2015, d’autoconsum,
el Ple del mes d’octubre, des d’Esquerra, ja vam presentar una moció per la
promoció de la producció i el consum d’energia verda, on denunciàvem,
precisament, les mesures del Govern de l’Estat, que signifiquen la paralització de
les inversions en energia renovables i la imposició de llindars de potència per a les
instal·lacions d’aquestes energies.
A més de retallades, de les primes renovables amb caràcter retroactiu. El Govern
del PP, amb el Real Decreto sobre las condiciones técnicas, administrativas y
económicas que regulan el autoconsumo eléctrico, penalitza i imposa càrrecs als
ciutadans que opten per l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia que porta als
fons, a la potenciació de les grans empreses i oligopolis energètics, en comptes de
desenvolupar polítiques energètiques alternatives sostenibles, eficients i que
prioritzin el benefici de la ciutadania.
Per tant, des d’Esquerra votarem a favor de la derogació del Reial Decret i que es
desenvolupi l’autoconsum i les energies sostenibles. Moltes gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
En relación a la primera moción, la número 29, sobre la derogación del Real
Decreto de autoconsumo, el Partido Popular, votará en contra. Nosotros
entendemos que, a día de hoy, se está negociando un nuevo gobierno en el
Estado, y por tanto, ese nuevo gobierno, salga el que salga, pues será él, el que
decida pues, el modelo energético. Por tanto nosotros votamos en contra de esta
moción.
Respecto a la moción sobre pediatría, nosotros la votaremos a favor. Nosotros
entendemos, bueno, no puede ser más clara la moción y más explícita a la hora de
explicarla la portavoz de Iniciativa, los hechos que han sucedido durante estos
meses en el CAP de La Florida. Como bien dice, no es una deficiencia que se
detalle en el CAP de La Florida, sino que es verdad, que hay otros muchos CAPs,
pues que a día de hoy, como el de Santa Eulàlia, o otros muchos pues que también
están sufriendo esta deficiencia en el servicio de pediatría. Nosotros entendemos
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que la segunda ciudad de Cataluña, no es de recibo, no tenga un servicio de
pediatría, como Dios manda y que exista un déficit flagrante de este servicio.
Además tampoco podemos entender, cómo en la segunda ciudad de Catalunya,
pues no haya un servicio de urgencias, los fines de semana o los festivos para que
todos los niños que se vean obligados a ir, pues puedan tener ese servicio y no se
vean obligados a irse a otros municipios vecinos.
En cualquier caso, no sabemos si la mejor solución es pedir directamente la
destitución de este equipo, pero en cualquier caso, nosotros apoyamos que esta
destitución pueda servir como toque de atención para que no se vuelva a repetir la
situación y por tanto, votaremos a favor. Gracias.

Essent les 21 hores, s’incorpora a la sessió,la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
En relación con la moción para la derogación del Real Decreto 900/2015, de
autoconsumo, Ciudadanos votará a favor.
Hacíamos mención en nuestro programa municipal que desde el Ayuntamiento,
Ciudadanos haría propuestas para que se realicen los cambios oportunos
legislativos tendentes a la implantación del sistema del balance neto anual, o sea,
que no podía ser de otra manera que lo apoyemos.

SR. MARTIN GONZALEZ (CIUTADANS)
Yo respecto a la moción de apoyo al Servicio de Salud Pediátrica de l’Hospitalet,
voy a intentar complementar la explicación que ha dado Ana González que lo ha
hecho fantástico y ha explicado la situación del CAP a la perfección. Estamos todos
totalmente de acuerdo. Ciudadanos, por eso, votaremos a favor de esta moción de
apoyo al Servicio de Salud Pediátrica de l’Hospitalet, ya que vivimos en un estado
de bienestar en el que los recortes están amenazando este estado de bienestar,
tanto a los pacientes como a los trabajadores del Servicio de Salud.
Desde este Pleno, nuestro humilde apoyo, tanto a las familias, pacientes y a los
trabajadores del sector sanitario y que actualmente son el motor de nuestra
sanidad, a pesar de los drásticos recortes sufridos, de las condiciones laborales, en
muchos casos, precarias, de la inestabilidad laboral que muchos de ellos padecen y
de los bajos sueldos que perciben muchos de ellos por realizar este gran trabajo
que hacen.
Porque en este Pleno, hemos tenido que escuchar intervenciones tan falsas, como
que no ha habido recortes en sanidad y esto se ha dicho aquí en anteriores Plenos
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con total impunidad. Pero la realidad, como lo podemos ver muy bien, es muy
distinta.
Donde no ha habido recortes ha sido en estructuras políticas, ni en duplicidades
administrativas, ni en gastos superfluos de la Administración. Es más, todos
sabemos que el Presidente de la Generalitat de Cataluña cobra más del doble que
el Presidente del Gobierno de España, aquí tampoco ha habido recortes, a
diferencia de la sanidad o de la educación que han sido las primeras víctimas de
estos recortes de Convergencia, apoyados unos años por el Partido Popular y estos
últimos años por los señores de Esquerra Republicana.
Ya desde los inicios de Ciudadanos, siempre lo hemos dicho muy claro, nuestro
primer lema de campaña, así lo decía, nuestra prioridad son las personas y porque
nuestra prioridad son las personas, también debo comentar que el grupo
parlamentario de Ciudadanos, aquí en el Parlament de Cataluña, ya ha pedido
explicaciones al nuevo Conseller de Salud y gracias a esas petición deberá
comparecer para explicar la situación que se está viviendo en el CAP de La Florida
y la solución al problema que plantean los vecinos y pacientes de este CAP.
Además también, hemos presentado una propuesta de resolución en el Parlament
que pide la restauración de la plaza de enfermería que también suprimió la
Generalitat de Cataluña en el CAP de La Florida.
Es por ello que emplazo a todos los partidos que tenemos representación en el
Parlament de Cataluña, a trabajar juntos por recuperar la sanidad y revertir los
recortes que hemos sufrido y que a día de hoy, seguimos sufriendo. Desde
Ciudadanos estamos dispuestos a apoyar cualquier medida, cualquier propuesta
que vaya a favor, en esa dirección y de refuerzo de nuestra sanidad pública.
Como he comentado al inicio de la exposición, votaremos a favor de esta propuesta
para dar apoyo al Servicio de Pediatría de l’Hospitalet, ya que es una buena moción
municipal para que algunos partidos políticos también tomen consciencia de que los
problemas en sanidad no han acabado ni muchos menos. Muchas gracias.

SR. HUSILLOS GUTIERREZ (PSC-CP)
Para plantear nuestra posición respecto a la moción relativa al Servei de Salut
Pediàtrica, evidentment, o sigui, subscrivim la pràctica totalitat de la part expositiva,
segurament amb alguna puntualització molt petita, però en termes generals
subscrivim la part expositiva i en tot cas, el que ve a fer la moció és posar forma a
una reivindicació d’uns quants mesos protagonitzada per usuaris del CAP de La
Florida i encapçalada també per la Federació d’Associació de Veïns i associacions
de veïns de la ciutat i de la qual o amb els quals, hem anat treballant conjuntament
en els últims mesos, tal i com d’alguna manera se’ns demanava, doncs, plantejant i
exigint solucions per tal de tenir una atenció sanitària de qualitat en el CAP de La
Florida.
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Perquè també aprofito per plantejar, avui, la moció parla principalment, és cert que
en algun atès, també fa referència a algun altre àmbit, però en el CAP de La
Florida, a banda de la qüestió que hi hagut amb el tema de la pediatria, també hi ha
hagut alguna altre situació que també, conjuntament amb la Federació d’Associació
de Veïns, s’ha traslladat als responsables sanitaris.Tant en les reunions conjuntes
com amb converses individualitzades, doncs, s’ha traslladat d’alguna manera, tota
aquesta preocupació.
Ara bé, si deia que compartíem la part expositiva, no tant en els acords i
especialment amb en el primer. Motius d’alguna manera ja s’han referit, però
entenem que el nostre Ajuntament, en el nostre Ple, no té cap tipus de competència
per demanar una dimissió d’un tercer, o en tot cas, interferir en com s’organitzen. I
en tot cas, en el marc d’aquestes converses a les que feia referència, també s’ha
traslladat, doncs, per part dels responsables corresponents, l’obertura de
l’expedient del qual, els companys ja han fet referència i per tant, en tot cas, jo crec
que sobretot, el segon acord ja és prou contundent i d’alguna manera bé a cobrir,
doncs, aquest servei públic i de qualitat que volem que sigui la sanitat pública de la
nostra ciutat. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Referent a la moció de la derogació del Real Decret 900/2015, d’autoconsum,
nosaltres votarem favorablement aquesta moció, una moció que ja s’ha dit aquí, és
fruit del govern del Partit Popular i que no surt del no rés, aquesta és una moció..,
abans la senyora Esplugas deia: “un nou govern portarà un nou model energètic”,
esperem que sigui així i tant de bo, tinguem un nou govern de veritat que faci front a
aquest canvi de model energètic. Perquè mirin vostès han fet un model energètic,
aquest en concret, aquest Real Decret 900/2015, s’ho treuen d’un informe que no té
desperdici, que recomana encarecidamente a todos los presentes, que es diu:
“propuestas para una estrategia energética nacional de la Fundación FAES”, donde
dice cosas tan interesantes como: “la entrada de fuentes de energía intermitentes
como las renovables, ha incrementado la vulnerabilidad del sistema eléctrico y ha
complicado y ha encarecido su gestión operativa. Está generando graves
problemas económicos que es necesario atajar”. Otra perla es: “las energías
renovables con los precios actuales de las energías fósiles no pueden sustituir de
forma eficiente, a determinadas formas de energía final y tampoco pueden sustituir
a un coste asumible y sin riesgo para la operación de los sistemas eléctricos”. Otra
perla: “las renovables no pueden sustituir la generación nuclear, entre otras
razones, por las limitaciones asociadas a la intermitencia de los recursos eólicos y
solares y la falta de firmeza de su energía”.
La Fundación FAES a ustedes les dictó en 2013, una serie de reglas para modificar
el sistema eléctrico y el modelo energético y en eso se han inspirado. Insisto,
esperemos que el nuevo gobierno, liderado a ser posible por Pedro Sánchez, sea
capaz de derogar, cuanto antes, este desastre de Real Decreto y impulse un nuevo
modelo energético desde el consenso y con participación.
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Se ha dicho aquí ya, yo les he hablado de las causas, las causas vienen de aquí,
los efectos, los grupos políticos los han ido enumerando, aquí el dilema es primar o
incentivar las energías renovables o crear más impuestos y trabas. En el año 2011,
por ejemplo, la energía eólica, España era el primer productor mundial, en estos
momentos, en sólo cinco años hemos perdidos dos posiciones y al ritmo que
vamos, perderemos tres o cuatro más. Y en energía solar estamos rozando, otra
vez, siendo un país meridional de Europa, estamos rozando el ridículo.
Entonces, esto requiere como digo, un cambio estructural, desde el consenso,
desde el pacto y seguramente desde la aportación de todos los grupos. Pero ésta
pensada, también va muy en relación a otras mociones que se han ido presentado
aquí, a lo largo de los últimos meses, algunas vinculadas a la lucha contra el
cambio climático del que últimamente se habla tanto, a través o después de la
cimera de París.
Esto no solamente es un Real Decreto injusto, si no que va contra un modelo, va en
contra de reducir la dependencia eléctrica, en contra de la innovación, en contra de
la mejora de la economía productiva y por tanto, es una regulación que lejos de
apostar por acelerar esa transición energética, la frena, la castiga y de alguna
manera, lo único que protege es la energía fósil y nuclear. Por tanto, nosotros
votaremos favorablemente esta moción. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES)
Cuando se pide la destitución de unas personas que dirigen un servicio que ha
dado muestras más que evidentes de que ese servicio ha entrado en barrena y que
ha colocado a miles de niños de esta ciudad, en una situación grave, de riesgo,
evidentemente que se debe pedir la destitución. Lo que yo no entiendo es por qué
se escuda uno en las competencias.
Este Ayuntamiento ha aprobado cosas de las cuales no tiene competencia y las ha
aprobado porque son elementos políticos. Aquí también estamos política y nos
tenemos que posicionar de manera política. Ya sabemos que no tenemos la
competencia pero estamos haciendo política y cuando pedimos la destitución,
estamos defendiendo a las familias que han sido afectadas. Porque a mí no me
diga,cuando me dice el Sr.Jiménez que es injusto, estas personas, su puesto de
trabajo y tal…. Estas personas no van a perder su puesto de trabajo, sencillamente
se les va a destituir de unos cargos que no han sabido gestionar.
Por lo tanto, lo que es injusto, es que un facultativo tenga que estar atendiendo a 60
niños en una tarde. Lo que es injusto es que una familia se tenga que trasladar sin
tener, en algunos casos, recursos. Porque estamos viviendo una época de mucha
crisis, sabes?, y tenerse que pagar un taxi del cual, a lo mejor no tiene ni el dinero
para poder estar en un hospital de otro municipio, sabes?, y estar aguantando allí
hasta 8 y 9 horas de cola, eso es injusto, vale?, o sea, eso es injusto para mí.
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Que una persona asuma sus responsabilidades no es injusto es de derecho, creo
yo, porque tenemos derecho los ciudadanos, también, a que la gente asuma sus
responsabilidades y yo, mire, le recomiendo a todos que escuchen, que reelean lo
que han dicho en este Pleno, porque a mí, ha habido momentos que me ha dado
hasta escalofríos. Porque aquí, la sanidad pública, está en riesgo porque ha habido
unos recortes atroces y esto lo saben muy bien los señores de Convergencia, los
señores de Esquerra Republicana, que están levantando la mano a todos los
recortes que se han hecho en los últimos años en el Parlament de Cataluña.
Y lo siento mucho, este Consistorio tiene la obligación de defender a los vecinos y
vecinas y como tal, tenemos que tomar decisiones políticas y no escudarnos, una
vez más, en competencia sí o competencia no.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES)
Agrair el suport a la moció número 29.

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

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Yo estoy totalmente a favor, además, así lo hemos dicho del resto de la moción y
de lo que se pone en ella. En lo referente a pedirle o a instar a otro organismo a
destituir a alguien, jamás puede ser una propuesta política.
La destitución de un cargo aquí, cuando hablamos de representación, de
responsabilidades y demás, aquí representamos al conjunto de la ciudadanía, a los
que actúan bien y a los que no actúan bien y hay que ser responsable con los
órganos, hay que ser responsables con la organización que tienen las
administraciones para decidir qué hacen y qué tienen que decidir sobre la
responsabilidad, cómo imponen esa responsabilidad a su plantilla. Una dimisión, o
pedir la destitución de alguien, jamás puede ser una opinión política.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Totalment d’acord amb la intervenció del grup d’Iniciativa-Esquerra Unida,
simplement dir que aprovar aquest primer punt, aquest primer acord, és un acte
polític i no entenc quina és la por, quines són les reticències a aprovar aquest tipus
d’acord quan s’aproven constantment, acords d’aquest estil, per part del grup que
està al Govern. Simplement, per a nosaltres, crec que serà la lluita, la lluita i la lluita,
serà la única manera de destituir aquesta gent dels seus llocs de feina, dels seus
càrrecs, perdó, no dels seus llocs de feina.
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La resta són declaracions simbòliques, declaracions polítiques, en contra d’una
gestió determinada, absolutament lícites i absolutament, bueno, que hi caben
absolutament, que es fan constantment cada Ple, des de que nosaltres estem aquí
en aquest Ple. Que seguiu fent el què esteu fent i la destituireu aquest i al següent
si ho fa igual de malament, vull dir, ja està.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé queda aprovada la moció y evidentemente vamos a reclamar..., Es que ya
han acabado los turnos, señora González. Vamos a ver, no es un tema que quiera
o no quiera, es que si no hay un segundo turno, ya ha tomado usted la palabra,
señora González y usted sabe que el Pleno tiene un orden y esto no es un…, en fin,
es un órgano en el que se aprueban y se toman decisiones que se elevan, por parte
de los grupos políticos, o que se eleva por parte del gobierno.
En este caso, es evidente que estamos hablando de un tema suficientemente
importante, en el que creo que se han posicionado todos los grupos políticos a favor
de reclamar a la Generalitat de Cataluña y de poner por encima de todo, los
intereses de los ciudadanos, de los vecinos del barrio de La Florida, para que
vuelva a ver ese servicio que no es un lujo, no estamos solicitando nada, en fin, que
no sea necesario, estamos pidiendo algo que esta ciudad necesita y por tanto, creo
que todos los grupos políticos hemos manifestado nuestro apoyo total y absoluto a
esta cuestión.
Podemos aquí entrar en si el matiz de pedir una dimisión o no pedir una dimisión,
en todo caso, yo creo que el trabajo de los vecinos, en cuanto a la reivindicación,
también, en fin, pilotada por la Federación de Asociaciones de Vecinos, por las
entidades del barrio y de la ciudad y a través, evidentemente del Gobierno
municipal y a través, concretamente, el Sr. Husillos que es la persona responsable
de esa cuestión, en este municipio, tengan, en fin, absoluta seguridad que vamos a
hacer todo lo posible para que ese servicio se vuelva a implantar en la ciudad.
Pero tampoco no nos podemos engañar, no es un servicio de competencia
municipal si no que es un servicio de competencia de la Generalitat de Cataluña, y
que tenemos un Gobierno que gobierna y al que tenemos que exigir, empezando
por el Conseller y siguiendo por el President de la Generalitat, que ese servicio se
restablezca.
Dicho lo cual, aprovecho para decir que este viernes tenemos, en la ciudad, una
visita oficial del President de la Generalitat y personalmente me voy a encargar de
plantearle al propio President de la Generalitat este tema, con lo cual, más allá, en
fin, de otras cuestiones que lógicamente vamos a debatir, que son de interés
también, para los ciudadanos de l’Hospitalet, me comprometo delante de todos
ustedes y delante de los vecinos de l’Hospitalet, que vamos a poner y voy a poner
ese tema encima de la mesa en el orden del día de la reunión del viernes en esa
visita oficial del President.
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Dit tot això, queda aprova, quedaria aprovada la moció, a excepció del punt primer, i
passaríem a les mocions del Partit Popular.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 29 i 30; adoptant-se els
següents acords:

MOCIÓ 29.-

PER LA DEROGACIÓ DEL RD 900/2015 DE AUTOCONSUM.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 23 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi
Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i
dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 3 vots en contra dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que figuren
en la seva part dispositiva:

Atès que l’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l'hora de crear
un nou model energètic sostenible que ens permeti fer front a la realitat del canvi
climàtic.
Atès que l'autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l'exterior que en el cas de l'Estat espanyol és el 86%- i genera energia elèctrica de forma
descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient.
Atès que l’autoconsum elèctric incrementa l'eficiència energètica, millora la
competitivitat de les empreses, crea ocupació i fomenta l'economia local; a més, és
una eina que, en mans de l'Administració Pública, pot pal·liar la pobresa energètica.
Molt més quan, avui dia, no requereix cap subvenció pública per desenvolupar-se
en el nostre país.
Atès que per aquestes raons i per la necessitat de democratitzar l'energia, tal com
recull la proposta d'Unió Energètica de la Comissió Europea, qualsevol normativa
reguladora de l'autoconsum hauria de tenir com a principal objectiu afavorir-lo i, per
tant, inspirar-se en les millors pràctiques disponibles a escala internacional.
Atès que les administracions públiques territorials són les més properes a la
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ciutadania, i per això les primeres que han d'exercir un paper exemplaritzant i
informatiu: són gestores d'un enorme patrimoni que té uns costos creixents en
matèria d'energia. Costos que, en moltes ocasions, pateixen d'una gestió
inadequada. Des de les administracions municipals, provincials i autonòmiques hem
d’impulsar aquest canvi.
Atès que hi ha un gran potencial de generar estalvis importants, que es poden
destinar a fins socials, especialment a la impulsió de mesures contra la pobresa
energètica. Per tant, hem d'utilitzar tots els recursos a la nostra disposició per
garantir, dins el marc de les nostres competències, una transició ordenada cap a un
model energètic net i sostenible.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple els següents
acords:
PRIMER.- Instar a la derogació del Reial Decret 900/2015 de 9 d'octubre, pel qual
s'estableix la regulació de les condicions administratives, tècniques i econòmiques
de les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i de
producció amb autoconsum perquè sigui modificat íntegrament considerant les
millors pràctiques disponibles.
SEGON.- Instar a obrir un procés participatiu de redacció, amb la màxima urgència,
d'una normativa realment favorable al desenvolupament de l'autoconsum que
permeti la societat en el seu conjunt gaudir dels seus beneficis econòmics,
ambientals i socials, tenint en compte les consideracions dels diferents agents
afectats per aquesta normativa.
TERCER.- Donar trasllat al govern de l’Estat, de la Generalitat de Catalunya, a les
principals entitats ambientalistes de Catalunya i del municipi, a la FAVVL’H, i als
sindicats de la ciutat.

MOCIÓ 30.- DE SUPORT AL
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.

SERVEI

DE

SALUT

PEDIATRICA

DE

Atès que la sanitat ha de ser pública i de qualitat, qualsevol gestió política o
actuació que no s’enfoqui en aquesta línia, vulnera el dret constitucional a la salut i
ens discrimina com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, fet que és encara més greu
quan es tracta de nens i nenes.
Atès que les retallades han afectat molt la qualitat de la sanitat pública, inclús els
més de 35.000 infants que viuen a la nostra ciutat que han perdut el servei de
pediatria de 24 hores dels CAPs i del CUAP.
Atès que resulta inaudit que la segona ciutat de Catalunya no compti amb atenció
pediàtrica els caps de setmana i festius en franja nocturna de 21 h nit a 9 h matí i les
urgències hagin de ser ateses en hospitals infantils d’altres municipis obligant a la
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ciutadania desplaçar-se a St. Joan de Déu per exemple quan els CAPs estan
tancats, amb les cues, el temps que es necessita i la manca transport públic, que fa
que molts ciutadans sense recursos hagin d'agafar un taxi.
Atès el ressò de la reivindicació ciutadana en defensa d’un servei de pediatria de
qualitat al CAP Florida “Ocellets” que denuncia una situació que, de nou, posa en
evidència la deficient gestió de l'ICS.
Atès que fa 2 anys i mig es va implantar el projecte Delta amb nomenament d'un
director i que des d'aleshores la desil·lusió i la insatisfacció ronda pels ambulatoris
de la nostra ciutat, especialment en el CAP Florida.
Atès que des que l’any 2013 es va nomenar una nova directora per fer-se càrrec de
la direcció del CAP Florida i que des d'aleshores la desorganització s’ha anat obrint
forat a passos de gegant.
Atès que la direcció actual no ha sabut gestionar ni cohesionar recursos i ha ignorat
els suggeriments del personal sanitari del centre.
Atès que el mes d’octubre de 2015, a la zona nord de L’Hospitalet, dos dels tres
pediatres del CAP Florida van marxar perquè no suportaven el caos imperant que
dificultava l’accés a l'assistència sanitària.
Atès que així ho va explicar un d’aquests pediatres en una carta dirigida als seus
companys i companyes a la qual qualifica la gestió com “destructora”, que dificulta
l’equitat a l’accés a la sanitat dels petits.
Atès que per pal·liar l'absència d’aquests professionals, van contractar a un
pediatra amb experiència contrastada, en teoria per 6 meses, però al mes de
treballar al centre va decidir marxar pel mateix motiu que els anteriors pediatres.
Atès que la situació empitjora encara més quan l'única pediatra que quedava a la
zona Nord, decideix marxar també per les mateixes raons, i per la sobrecàrrega de
treball que patia d'ençà que va marxar els seus companys. Això significa que els
més de 3000 nens i nenes de la zona nord de la Florida van quedar, en poc més de
2 mesos, sense la seva pediatra de referència.
Atès que des de llavors han hagut dies on solament hi havia una pediatra per les 2
zones (6.500 nens i nenes assignades), i que no es van poder programar revisions
pels més petits, provocant el caos i l'estupefacció entre els pares i mares i les
associacions de veïns i veïnes.
Atès que tant el Gerent, la Cap de Recursos Humans , el director de l’Atenció
Primària de Costa Ponent i el director del SAP Delta estaven informats de
l’assumpte des de l’octubre.
Atès que des de llavors tots els gestors actuals, que no han tingut la capacitat de
solucionar la problemàtica de la situació, continuen al seu lloc sense assumir la
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seva responsabilitat, difamant a aquests professionals que han estat al peu del
canó, alguns des dels inicis del centre.
Atès que la manca de personal als serveis d’infermeria pediàtrica és generalitzada.
A Pubilla Cases també falta una.
Atès que al CAP Can Serra quan el pediatre no està deriven a la gent al CAP de
Rambla Just Oliveras sense desprogramar l’agenda i el pediatre que hi ha dobla el
nombre de nens i nenes a atendre i que això deriva en problemes pel professional i
pels pacients.
Atès que als CAPS de Torrassa i Collblanc han jubilat durant l’últim més dos
pediatres i encara no s’han cobert les seves places.
Atès que tots aquests fets són evidències del desmantellament programat de la
sanitat pública i que malauradament constatem una vegada més que no hi ha
escrúpols ja que ni els més petits estan a resguard de les retallades.
Atès que donem suport al moviment veïnal i als pares i mares afectades que han
recollit signatures i les han entregat com a protesta i que el nostre compromís és
millorar l’accés a la salut pública i de qualitat i tot allò que ens pertany per dret
segons marca l’actual constitució.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple els següents
acords:

Havent estat sotmesa la moció a votació per separat de cadascun dels punts de la
seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat REBUTJAT el punt PRIMER amb 16 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 10
vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González;
dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la
destitució de tota la directiva del CAP de La Florida i del SAP DELTA, per la
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seva incapacitat d’evitar aquesta situació provocada, que no ha volgut escoltar
els suggeriments de les famílies, que han hagut de sortir al carrer per recollir
signatures per defensar la sanitat pública de tots i totes, ni tampoc a uns
especialistes que han demostrat la seva dedicació i compromís amb la pediatria
del CAP de La Florida.
b) Ha estat APROVAT el punt SEGON amb 25 vots a favor dels representants
del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè
Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis
Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos
Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; i amb 1 vot en contra del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a
resoldre la situació generada de manera urgent i gestionar el servei de pediatria
de manera eficaç i eficient per atendre adequadament els nens i les nenes de la
nostra ciutat.
c) S’aprova per unanimitat el punt TERCER, que literalment diu:
TERCER.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la
recuperació i reimplantació del servei d’urgències pediàtriques les 24h a
L'Hospitalet per atendre adequadament els nens i les nenes de la segona ciutat
de Catalunya
d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, que literalment diu:
QUART.- Donar trasllat a la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes, Junta
de personal d'Atenció Primària de Costa de Ponent, als Directors de les
UGEAPS Centre, Nord i Sud de L'H, a la Direcció del SAP Delta, al Director del
Servei d'Atenció primària de Costa Ponent, al Gerent de la Gerència Territorial
Metropolitana Sud, al Director Gerent de lnstitut Català de la Salut i al Director
del Catsalut.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
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Atès que la sanitat ha de ser pública i de qualitat, qualsevol gestió política o
actuació que no s’enfoqui en aquesta línia, vulnera el dret constitucional a la salut i
ens discrimina com a ciutadans i ciutadanes de ple dret, fet que és encara més greu
quan es tracta de nens i nenes.
Atès que les retallades han afectat molt la qualitat de la sanitat pública, inclús els
més de 35.000 infants que viuen a la nostra ciutat que han perdut el servei de
pediatria de 24 hores dels CAPs i del CUAP.
Atès que resulta inaudit que la segona ciutat de Catalunya no compti amb atenció
pediàtrica els caps de setmana i festius en franja nocturna de 21 h nit a 9 h matí i les
urgències hagin de ser ateses en hospitals infantils d’altres municipis obligant a la
ciutadania desplaçar-se a St. Joan de Déu per exemple quan els CAPs estan
tancats, amb les cues, el temps que es necessita i la manca transport públic, que fa
que molts ciutadans sense recursos hagin d'agafar un taxi.
Atès el ressò de la reivindicació ciutadana en defensa d’un servei de pediatria de
qualitat al CAP Florida “Ocellets” que denuncia una situació que, de nou, posa en
evidència la deficient gestió de l'ICS.
Atès que fa 2 anys i mig es va implantar el projecte Delta amb nomenament d'un
director i que des d'aleshores la desil·lusió i la insatisfacció ronda pels ambulatoris
de la nostra ciutat, especialment en el CAP Florida.
Atès que des que l’any 2013 es va nomenar una nova directora per fer-se càrrec de
la direcció del CAP Florida i que des d'aleshores la desorganització s’ha anat obrint
forat a passos de gegant.
Atès que la direcció actual no ha sabut gestionar ni cohesionar recursos i ha ignorat
els suggeriments del personal sanitari del centre.
Atès que el mes d’octubre de 2015, a la zona nord de L’Hospitalet, dos dels tres
pediatres del CAP Florida van marxar perquè no suportaven el caos imperant que
dificultava l’accés a l'assistència sanitària.
Atès que així ho va explicar un d’aquests pediatres en una carta dirigida als seus
companys i companyes a la qual qualifica la gestió com “destructora”, que dificulta
l’equitat a l’accés a la sanitat dels petits.
Atès que per pal·liar l'absència d’aquests professionals, van contractar a un
pediatra amb experiència contrastada, en teoria per 6 meses, però al mes de
treballar al centre va decidir marxar pel mateix motiu que els anteriors pediatres.
Atès que la situació empitjora encara més quan l'única pediatra que quedava a la
zona Nord, decideix marxar també per les mateixes raons, i per la sobrecàrrega de
treball que patia d'ençà que va marxar els seus companys. Això significa que els
més de 3000 nens i nenes de la zona nord de la Florida van quedar, en poc més de
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2 mesos, sense la seva pediatra de referència.
Atès que des de llavors han hagut dies on solament hi havia una pediatra per les 2
zones (6.500 nens i nenes assignades), i que no es van poder programar revisions
pels més petits, provocant el caos i l'estupefacció entre els pares i mares i les
associacions de veïns i veïnes.
Atès que tant el Gerent, la Cap de Recursos Humans , el director de l’Atenció
Primària de Costa Ponent i el director del SAP Delta estaven informats de
l’assumpte des de l’octubre.
Atès que des de llavors tots els gestors actuals, que no han tingut la capacitat de
solucionar la problemàtica de la situació, continuen al seu lloc sense assumir la
seva responsabilitat, difamant a aquests professionals que han estat al peu del
canó, alguns des dels inicis del centre.
Atès que la manca de personal als serveis d’infermeria pediàtrica és generalitzada.
A Pubilla Cases també falta una.
Atès que al CAP Can Serra quan el pediatre no està deriven a la gent al CAP de
Rambla Just Oliveras sense desprogramar l’agenda i el pediatre que hi ha dobla el
nombre de nens i nenes a atendre i que això deriva en problemes pel professional i
pels pacients.
Atès que als CAPS de Torrassa i Collblanc han jubilat durant l’últim més dos
pediatres i encara no s’han cobert les seves places.
Atès que tots aquests fets són evidències del desmantellament programat de la
sanitat pública i que malauradament constatem una vegada més que no hi ha
escrúpols ja que ni els més petits estan a resguard de les retallades.
Atès que donem suport al moviment veïnal i als pares i mares afectades que han
recollit signatures i les han entregat com a protesta i que el nostre compromís és
millorar l’accés a la salut pública i de qualitat i tot allò que ens pertany per dret
segons marca l’actual constitució.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-PIRATES-E proposa al ple els següents
acords:
PRIMER.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a resoldre
la situació generada de manera urgent i gestionar el servei de pediatria de manera
eficaç i eficient per atendre adequadament els nens i les nenes de la nostra ciutat.
SEGON.- Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la
recuperació i reimplantació del servei d’urgències pediàtriques les 24h a
L'Hospitalet per atendre adequadament els nens i les nenes de la segona ciutat de
Catalunya
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TERCER.- Donar trasllat a la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes, Junta de
personal d'Atenció Primària de Costa de Ponent, als Directors de les UGEAPS
Centre, Nord i Sud de L'H, a la Direcció del SAP Delta, al Director del Servei
d'Atenció primària de Costa Ponent, al Gerent de la Gerència Territorial
Metropolitana Sud, al Director Gerent de lnstitut Català de la Salut i al Director del
Catsalut.

PARTIT POPULAR

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular, números 31, 32 i 33, es produeixen les intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Per part del Partit Popular, Sr. Martín.

SR. MARTÍN HERMOSÍN (PP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo defensaré la 31. En principi també guarda relació amb
la problemàtica de la 30 perquè parlarem del deute de la Generalitat amb els
ajuntaments.
Perquè en principi els municipis són les administracions més properes al ciutadà.
Les administracions que coneixen millor els problemes reals de la gent. I es poden
gestionar millor les competències en relació amb benestar i ciutadania. I és aquest
paper el que ha assumit el món local, sense cap tipus de recolzament per part del
govern de la Generalitat, que és el que té la competència exclusiva en política
social i que té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos necessaris
perquè aquestes polítiques s’implementin amb garanties i qualitat. No estem
discutint, òbviament, aquesta competència, però sí la situació que s’ha agreujat en
els darrers anys, donat l’elevat deute de la Generalitat en el món local que a meitat
del 2015 era al voltant dels 667 milions de euros. Aquesta situació s’ha de sumar a
les contínues retallades que han anat aplicant els governs de la Generalitat al món
local pel manteniment de serveis essencials als ciutadans. Ha afectat de manera
molt negativa i de manera específica les polítiques socials de la Generalitat, que
com hem dit abans, té competència plena però que ni les ha implementat, ni ha
permès amb la retallada al finançament local que els municipis puguin implementarla.
Polítiques com les de la infància, on acumulen retallades, en lluita contra la pobresa
on encara no s’ha signat un pacte contra la pobresa o les partides per l’educació de
0 a 3 anys, que la Generalitat ha deixat a 0 o les beques menjador que són
clarament insuficients. Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat
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concretament els serveis municipals, les inversions compromeses amb la llei de
barri, les escoles bressol, les escoles de música i el servei social així com centres
per persones amb discapacitat o gent gran. Una situació agreujada donat perquè la
Generalitat s’ha negat contínuament a fer públic el seu deute al portal de
transparència o a donar a conèixer el calendari de pagaments.
Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis, tot
provocant que s’hagi augmentat la despesa dels anomenats serveis impropis, de
competències que no tenen atribuïdes legalment. Les corporacions locals
necessiten un govern que compleixi els seus compromisos, que pagui els seus
deutes i que no centrifugui les seves pròpies responsabilitats amb les corporacions
locals.
Per això demanem que aquest ajuntament constati que aquesta darrera legislatura
s’han aplicat aquestes polítiques adreçades als governs locals de manera
insuficient i no han impulsat els canvis legislatius que requereixen. També
demanem que l’ajuntament demani al govern de la Generalitat la incorporació al
portal de transparència del deute pendent de la Generalitat amb tots els
ajuntaments i ens locals. Garantir un finançament suficient i la necessitat per tal de
que el deute comptable que encara no ha estat reconegut per la Generalitat pugui
tenir la consideració de ingrés pressupostari en els pressupostos dels ens locals.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias señora alcaldesa. Respecto a la moción 32, a favor de un nuevo modelo de
las Fiestas de Primavera, las fiestas en principio más, deberían ser las más
multitudinarias en la ciudad de l’Hospitalet son las Fiestas de Primavera, ese sí es
el espíritu por el cual se iniciaron. Representan una oportunidad para construir una
sociedad más cohesionada, participativa y más implicada en el entorno en su día a
día y la idea de comunidad.
Esas fiestas populares que consiguen integrar a todos los habitantes de la ciudad y
lo que ahí se pretende es que sean partícipes de alguna manera en la mejora de los
valores en nuestra sociedad y contribuir a hacer una ciudad más viva. Por unos
días los vecinos de Hospitalet recuperan el protagonismo que se merecen, siendo a
la vez actores y auditorio de la mano de las entidades de nuestra ciudad, esperando
tener a su lado pues todas las instituciones públicas.
Las Fiestas de Primavera en esencia lo que intentan es tejer desde abajo una
sociedad, consciente de sí misma y de sus capacidades, su cultura y sus
tradiciones. Ante la existencia de las fiestas mayores de cada barrio, las Fiestas de
Primavera como decía antes se concibieron con la idea de llegar a todos los
rincones de Hospitalet, repartiendo el conjunto de sus actividades en todos los
barrios y haciendo posible la participación de todos los ciudadanos.
A la práctica no es así. Se han convertido, nosotros entendemos que se han
convertido en las segundas fiestas del centro, porqué básicamente se concentran
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todas las actividades en el barrio del centro. Además entendiendo que los modelos
de gestión público-privado no van a olvidar nunca quienes son los verdaderos
protagonistas de la fiesta mayor y que el origen de este sistema de gestión está en
la eficacia y en la competitividad produciendo en sus casos bajos éxitos basados en
el precio son los beneficiarios para el consumidor, considerando que además es
posible un nuevo modelo de gestión en el que participe la industria espectáculo
acercando los mejores artistas sin que los ciudadanos tengan que pagar dos
veces.Por una vez paga, los ciudadanos pagan a través de sus impuestos pero otra
vez el ayuntamiento paga pues los 45.000 euros para que una empresa privada
pues gestione y desarrolle la actividad de los conciertos.
Nosotros valoramos los consejos de distritos todavía quedan demasiado lejos de
ser una participación real pero con la intención de que algún día lo sean desde el
gobierno municipal o el pleno creemos que corresponde llevar las inquietudes de
los vecinos de los barrios, considerando además que el grupo municipal ha de
trasladar de los consejos de distrito un foro en el que el gobierno municipal pueda
explicar de abajo a arriba y sin debate la acción de gobierno y conscientes de que
el modelo de gestión inspirado en la voz de los vecinos debe ser el que realmente
pues reine en estas fiestas.
Por todo ello, nosotros desde el Partido Popular lo que pedimos, instamos al
gobierno municipal a poner en marcha los mecanismos necesarios para que el
consejo de ciudad replantee qué actividades y qué espectáculos quieren para las
Fiestas de Primavera del año 2017, las de este año no llegamos a tiempo.
En segundo lugar, instamos al consejo de ciudad a crear una mesa sectorial
específica para las Fiestas de Primavera que debata y valore dichas actividades y
espectáculos a partir de las propuestas recogidas por los vecinos y las vecinas y las
entidades de cada barrio.
Y tercero instar al gobierno municipal a impulsar nuevamente una comisión no
permanente en la que todos los grupos municipales que están presentados en el
consistorio puedan debatir las propuestas que previamente hayan sido elevadas al
consejo de ciudad, garantizando una planificación de las Fiestas de Primavera
consensuadas y ecuánimes con todo el territorio.
Y cuarto instar al gobierno municipal a redefinir la contrata de producción de los
conciertos con el fin de limitar a coste cero los conciertos. Quiero decir que en este
cuarto punto el partido socialista nos había hecho una enmienda en la que nos
proponía que quitáramos lo de coste 0 en las entradas, y decirle que no lo vamos a
quitar. Nosotros entendemos desde el grupo popular que las fiestas de la segunda
ciudad de Catalunya tiene que ofrecer de la misma manera que ofrecen otros
municipios conciertos gratuitos. Nosotros entendemos que Hospitalet también debe
ser así, además antes existían y ahora ya no existen y solamente hay los que se
pagan dos veces.
Respecto a la moción de la radio, es aprovechando el día 13 de febrero, día
marcado por la Unesco como día mundial de la radio, nosotros entendemos que
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debíamos hacer un paso más al frente en el sentido de la defensa de nuestra radio
municipal. La radio es un medio de comunicación de bajo coste, especialmente
apropiado para llegar a todas las comunidades alejadas o a las personas más
vulnerables. Nosotros entendemos que a día de hoy hay una gran parte de la
ciudadanía que no puede disfrutar de la radio municipal en este caso en Hospitalet
por tanto nosotros hemos recogido pues de manera explícita, un texto propuesto
por la Unesco y finalmente lo que proponemos es una vez más expresar el apoyo a
la radio como medio de comunicación que promueve la libertad de expresión, la
seguridad de los periodistas tiene un impacto social y proporciona acceso a la
información.
Segundo. Expresar desde el grupo popular en este caso nuestro apoyo y
compromiso a favor de la reapertura de la radio municipal en el menor plazo posible
y dar traslado a las asociaciones de vecinos, sindicatos y trabajadores de los
servicios municipales de Hospitalet. Gracias.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
Gràcies. De la moció 31 votaré a favor, de la 32 per punts, a favor del punto del
acuerdo 1 y del 2 y en contra del 3 y el 4.
No podemos abrir un proceso de participación en el que sea el Consell de Ciutat el
que elija qué actividades quieren que se realicen para que después el Pleno coja el
bolígrafo rojo y decida qué se hace y qué no. No tiene ningún sentido entonces la
participación ciudadana. O votamos por lo que abogamos por lo que elige el Consell
de Ciutat o directamente lo elegimos nosotros. Yo abogo porque sea el Consell de
Ciutat el que programe un poquito las Fiestas de Primavera. Aprovecho para
recordarles que los grupos políticos del consistorio tienen representación en el
Consell de Ciutat, con lo cual sus propuestas las puedan hacer llegar allí, no hace
falta que posteriormente se cree una comisión entre nosotros para pasar el boli rojo.
Y sobre el acuerdo número 4 creo que se pueden compaginar tanto conciertos
gratuitos como conciertos privados o de pago, porqué verdaderamente sería una
lástima perder actuaciones de artistas de prestigioso reconocimiento porqué el
ayuntamiento no puede fiscalmente pues con ese coste pagarlo.
Y referente a la moción 33, completamente a favor. Lo que quería realizar una
consulta porqué en el primer acuerdo, es por curiosidad, en el primer acuerdo habla
usted de que promueve la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas. Lo
de la libertad de expresión fantástico, lo de la seguridad de los periodistas no lo
entiendo. Creo que el periodismo es uno de los trabajos donde la precariedad
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laboral pues está bastante presente. No comprendo el concepto de seguridad de
los periodistas al que hace referencia.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Referent a la moció sobre el deute de la Generalitat, totalment a favor i espero que
tots els grups més enllà dels seus colors recolzin aquesta moció. S’ha de tenir en
compte que el deute pendent és amb la nostra ciutadania, més enllà de qui governi.
Respecto a las Fiestas de Primavera, votaré a favor del 1 y el 2 y en contra del 3 y
el 4. La explicación pues es a ver es que el punto 3 no entiendo muy bien lo de
crear una comisión política que supervise de cierta forma la decisión del consejo de
ciudad donde además tenemos representación todos los grupos políticos. Entonces
no sé para qué se crea esta comisión. No sé si es porque si el consejo de ciudad se
equivoca en su decisión y después lo rectificamos o no sé para qué está creada.
Y después sobre el punto 4 de los conciertos gratuitos, yo creo que el debate sobre
el modelo y la gratuidad de los conciertos creo que también es un tema que se
debería discutir dentro del consejo de ciudad cuando se hable de las Fiestas de
Primavera, con lo cual no creo que deba apoyar este acuerdo.
Y en relación a la moción de la radio, totalmente a favor.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem en contra de la 31. Des del grup municipal CUP-Poble Actiu
votem en contra de la moció sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments i
voldríem exposar algunes consideracions. Trobem a faltar en la moció una
referència explícita a l’ARSAL, la llei de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, aprovada pel govern espanyol del Partit Popular i que
representa un atac brutal a l’autonomia, les competències i la suficiència
pressupostària dels ens locals. Si tant us preocupa al grup municipal del Partit
Popular el finançament dels ajuntaments perquè no parleu gens ni mica a la moció
de l’ARSAL? Cal recordar que l’associació catalana de municipis i la federació de
municipis de Catalunya demanen la derogació de l’ARSAL des de fa temps. Al
desembre amb motiu de les eleccions al congrés dels diputats, ambdues entitats
municipalistes van promoure la signatura d’un compromís per derogar-la entre els
diversos partits polítics i coalicions que es presentaven a les eleccions.
Tampoc no parleu gens ni mica en la moció del deute de l’Estat espanyol amb la
Generalitat de Catalunya. Això explica una part important dels problemes de
tresoreria de la Generalitat. El deute de l’Estat espanyol amb Catalunya s’estima en
4.000 milions d’euros. El deute del govern de l’Estat espanyol comprèn entre
d’altres l’impagament d’inversions compromeses, les aportacions de les ajudes
contemplades a la llei de dependència, projectes socials en suport a la infància, el
fons d’acollida i les rodalies per exemple. Mesures com ara recórrer el decret contra
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la pobresa energètica aprovat al Parlament tampoc no ajuden a implementar les
polítiques en aquest àmbit. Aquest decret ha estat recorregut al TC per part del
govern del Partit Popular. El govern de l’Estat espanyol mentre provoca la
suspensió de les lleis catalanes al TC, omet les sentències que li són desfavorables
com la de la llei de les beques des de fa més de vint anys. Aquesta moció tampoc
contempla el tema de les balances fiscals que afecta en bona mesura a la
disponibilitat pressupostària de totes les administracions catalanes.
El dèficit fiscal de Catalunya segons el càlcul elaborat pel ministeri presidit pel Sr.
Montoro és de 8.500 milions d’euros l’any. La Generalitat de Catalunya aplicant un
mètode de càlcul diferent eleva la xifra del dèficit fiscal anual que pateix Catalunya
fins els 15.000 milions d’euros. Una dada curiosa és la següent: Á.D. afirma que
concedir el concert econòmic a Catalunya li costaria 16.000 milions d’euros a
l’Estat. Á.D. és assessor del ministerio de Montoro i és l’autor de les balances
fiscals que xifraven en 8.500 milions el dèficit fiscal de Catalunya però vés per on
quan calcula el cost del concert econòmic amb Catalunya resulta que la xifra
resultant és de 16.000 milions d’euros, xifra molt propera als 15.000 milions d’euros
de dèficit fiscal xifrat per la Generalitat.
En definitiva pensem que aquesta moció que presenta el grup municipal del Partit
Popular no és creïble. És una moció que pretén fer un ús polític del deute de la
Generalitat amb els ajuntaments. Tal vegada i té alguna cosa a veure l’aposta
independentista del govern de la Generalitat. A més, aquesta moció no aporta cap
solució al problema del finançament dels ajuntaments. Des del grup municipal de la
CUP-Poble Actiu som partidaris del principi de subsidiarietat. És a dir, cal que els
ajuntaments tinguin la plena capacitat normativa, política i econòmica per resoldre
els problemes reals de la gent. Volem uns municipis més forts amb més
competències i més pressupost. Com es pot fer això? En primer lloc, derogant
l’ARSAL, en segon lloc cal garantir la suficiència pressupostària i la flexibilitat a les
hisendes locals amb mesures com ara permetre als ajuntaments que tinguin
impostos que gravin l’activitat econòmica, concedint la gestió de l’IBI als governs
locals. Concedir als municipis la participació en el rendiment de figures com l’IRPF i
l’IVA. I l’establiment de subvencions per finançar situacions específiques.
En relació a la 32, votarem a favor, tot i que em sembla insuficient el plantejament
per tal de transformar el model de festes de la primavera. Tot aquest seguit d’espais
formals segurament no garanteixen o no garanteixen en absolut que la gent es faci
seu ni el carrer ni la festa sinó que burocratitza encara més la festivitat i es torna a
entendre només en termes d’activitats programades per uns pocs i pel consum de
les masses. Però està clar que les festes de la primavera necessiten un canvi.
Necessiten un canvi urgentment.
Des del nostre punt de vista, tal i com hem expressat amb anterioritat, creiem
essencial redefinir el model de participació promogut per aquesta administració, per
això demanem un replantejament total del reglament orgànic de participació
ciutadana un altre cop sense capgirar el model de participació i sense modificar el
reglament continuarem immersos dins d’una dinàmica de falsa participació que
només legitima contínuament als propis plantejaments del govern d’aquest
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ajuntament. Per últim, ens agradaria ressaltar la dimensió de les festes. Aquestes i
les festes majors dels barris com a espai col·lectiu per a la transformació social des
de la base, des de les classes populars d’un determinat territori.
En relació a la 33, la votarem a favor. Tal i com vam fer el passat mes d’octubre del
2015, la nostra postura en relació de la ràdio és molt clara. Volem una nova ràdio a
l’Hospitalet, i la volem perquè creiem fermament que es tracta d’un gran instrument
de cohesió social. Volem un mitjà de comunicació lliure, independent i atent a la
realitat social, política i cultural de la ciutat. Però també volem una ràdio on els seus
treballadors i treballadores puguin exercir la seva professió lliurement i es puguin
desenvolupar com a periodistes. Una ràdio que serveixi de pedrera de periodistes
de la ciutat i que promogui la creació i potenciació de altres ràdios comunitàries a
l’Hospitalet. Per tot plegat no farem res més que recordar alguns dels acords
aprovats amb la moció per la reformulació del mitjans de comunicació de
l’Hospitalet que encara queden, suposem, resten pendents d’implementació.
El primer deia instar la junta, els tres primers parlaven del consell de ciutat, els dos
primers ara ja està... en principi s’aprovava el Consell de Ciutat avui. Esperem que
els tràmits comencin de seguida, el més aviat possible.
El tercer deia instar a l’alcaldia que procedeixi a instar a iniciar els tràmits per al
constitució del consell executiu i de programació. No sabem si s’ha procedit a iniciar
aquests tràmits.
El quart, instar a la confecció dels estudis sobre el procediment de gestió adequat i
sobre el seu impacte econòmic conduents a la reobertura de la ràdio de l’Hospitalet,
dotar-la de totes les eines i recursos suficients perquè sigui un referent en la
informació de les temàtiques d’àmbit local. S’ha fet l’estudi aprovat, aquests estudis
aprovats sobre la reobertura de la ràdio. Nosaltres no en tenim cap notícia i hem dit
que era això del mes de...recordeu...octubre de l’any passat. Feu comptes.
Cinquè, demanar al consell executiu i de programació, una vegada constituït, que
realitzi canvis immediats en els continguts en el diari de l’Hospitalet perquè es
converteixi en un mitjà ajustat als objectius i principis que recull el reglament i no
respongui a altres tipus de publicació destinada a difondre serveis públics i
actuacions del govern municipal.
Bé, en relació a aquesta i en relació a l’últim, que era instar La Farga perquè
garanteixi que la Sra. Anna Esteve no exerceixi les funcions de direcció dels mitjans
de comunicació municipals de l’Hospitalet i que procedeixi a realitzar les
correccions oportunes a la web d’aquesta entitat perquè la Sra. Anna Esteve
aparegui amb el càrrec pel qual va ser contractada i no pel que avui en dia encara
apareix.
Voldríem preguntar qui està exercint ara mateix les funcions de direcció dels mitjans
de comunicació municipals de l’Hospitalet perquè es va aprovar que no fos aquesta
persona. El seu nom continua apareixent al lloc web oficial dels mitjans com a
directora dels mitjans de comunicació municipals de l’Hospitalet. Quatre mesos no
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són suficients per modificar aquest apartat del web oficial dels mitjans? No ho
acabem d’entendre.
En resum, el que volem des d’aquest grup municipal és que es compleixin les
mocions aprovades als plens i no pararem de repetir-ho fins que no sigui així i
mentre el govern del Partit dels Socialistes de Catalunya més els seus trànsfugues
es continuïn prenent els plens com si fossin pur teatre. Gràcies.

SR. MONRÓS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. En quant a la moció 31 sobre el deute de la Generalitat als ajuntaments. A mi
aquesta moció no em deixa de sorprendre, que la presenti el Partit Popular no si no
que fa uns moments en una altra moció sobre l’autoconsum han dit: ja ho arreglarà
el que vingui darrera i governi. Doncs retiri aquesta moció perquè total.. si ja
passem de tot pues passem de tot, no? Però bé, és igual. Com que no... no
canviaré el sentit d’això, ni el sentit del que he dit abans, que ja ha quedat reflectit.
Doncs li diré que el deute de la Generalitat amb els ens locals no és una matèria
fixa ja que s’ha de tenir en compte que al llarg de l’any 2015 s’han anat realitzant
pagaments als ajuntaments. Per tant, la xifra del deute va variant segons el
moment, fet que impossibilita la publicació d’un llistat del deute perquè aquesta
tindria una vigència limitada i no reflectiria de forma correcta l’estat d’aquests.
El govern de la Generalitat té la màxima voluntat de realitzar els pagaments
pendents amb els ens locals i fer front el més aviat possible i en la mesura que li
permet el seu finançament i els recursos provinents dels mecanismes de liquiditat,
el pagament de les obligacions reconegudes pendents amb les entitats locals
catalanes. En aquest sentit sembla una ironia que el partit que presenta aquesta
moció sigui el mateix que ha governat els últims anys a l’estat espanyol i que
acumula deutes en xifres astronòmiques amb la Generalitat, per no parlar de la
pèrdua de competències dels municipis amb l’aprovació de la llei per la
racionalització i sostenibilitat de l’administració local, un nom bonic que oculta una
gran quantitat de retallades als ens locals.
Per altra banda, durant els últims mesos també s’han anat impulsant mecanismes
de col·laboració institucional entre administracions per tal de pal·liar els deutes amb
els ens locals, com bé es contempla amb l’acord amb la ciutat de Barcelona. Així
queda demostrada la clara intenció del govern de la Generalitat a liquidar els deutes
amb els ens locals. No obstant això, les decisions en matèria financera estan
àmpliament limitades per les exigències imposades des de l’estat, a causa de la
adhesió de l’administració de la Generalitat als mecanismes extraordinaris de
liquiditat posats en funcionament pel govern central i en particular als compliments
dels períodes mitjans de pagaments als proveïdors.
Per tot l’anterior votem en contra d’aquesta moció ja sense entrar a recordar als
companys del Partit Popular la llarga llista de greuges econòmics que el seu estat
acumula contra el govern de la Generalitat.
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En quant a la moció 32 a favor d’un nou model de festes de primavera. Aquí
votarem per punts. Si bé entenem la finalitat d’aquesta moció amb un caire positiu,
també els hi he de dir una cosa, vull dir, les festes, qualsevol festa, qui se la farà
pròpia, més enllà del projecte que tingui el qui governi o conjuntament amb la
societat, és la pròpia societat o sigui el ciutadà ha de tenir orgull de ciutat, orgull de
barri i participar-hi més o menys, més enllà de que les festes siguin més atractives o
menys atractives. I en aquest tema hi ha gent que a vegades no es desplaça de
barri a barri perquè creu que són d’aquell barri i no formen part d’un altre barri i la
ciutat de l’Hospitalet, o sigui jo tinc orgull de ser de l’Hospitalet, de tota la ciutat de
l’Hospitalet.
Evidentment sóc d’un barri perquè vaig néixer en un barri i casualment sempre he
viscut en el mateix barri que he viscut. Hi ha gent que té més pertinença a un barri,
a dos barris perquè a lo millor ha nascut en un barri i amb el temps s’ha anat a viure
a un altre barri. Però al final, jo tinc sentit de pertinença a l’Hospitalet, per tant, per a
mi l’important és això.
El que també és curiós és que aquí em demanin les festes a cost 0. O sigui, bueno
els concerts és una festa, un concert és una festa a cost 0 i precisament a cost 0
segurament dels millors grups que vinguin que això significaria que la despesa
l’assumís directament l’ajuntament. No es que em sembli ni bé ni malament, però és
que llavors vindrem per un altre costat demanant que estem pagant per altres
entitats festes que valen no sé què, demanem rebaixar per aquí, per allà no? Per
començar jo crec que ja hi ha concerts que es fan gratuïtament en aquesta ciutat,
val? Potser no seran de la qualitat, o sigui els grups a lo millor no seran de la
qualitat que voldria tota la gent. Podríem estar d’acord però en tot cas jo penso que
aquestes coses gratuïtes no poden ser.
Podríem parlar que el cost fos més barat per a la gent d’Hospitalet. Podríem parlar
d’entrades 2 x 1. Podríem fer moltes coses però el cost 0, tenint en compte que
estem parlant de grups, crec de renom amb un “caché” important, seria assumir tot
el cost per part de...jo,penso estem parlant de moment de crisi i tal, i tenim que
destinar partides a pobresa energètica, partides aquí, partides allà i doncs dir que
això ho fem a cost 0 em sembla el moment menys oportú de fer-ho.
Tot i així i entenent la moció votarem a favor del primer i del segon acord i del
cinquè i votarem en contra del tercer i del quart.
En quant al tercer votarem en contra perquè estem o sigui volem crear dintre del
consell de ciutat, deia... si tots formem part de dintre d’aquest consell i tots decidim
això, com a mínim hem d’anar a la primera interpretació de que més enllà de que a
mi el procés participatiu d’això que vam crear en la legislatura anterior em sembla
que l’hem de modificar actualment, ja hi ha un procés participatiu que serà més bo o
més dolent però en el qual ja participem els grups del consistori, tots el membres
més les entitats.
En tot cas s’hauria de buscar un mecanisme participatiu de la gent que hi forma part
per decidir com volem aquestes festes, però no que decidim uns per tornar a decidir
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uns altres. O decidim tots i torno a repetir en tot cas decidim tots i busquem sobre
què hem de decidir.
I en quant a la moció 33, moció en motiu del dia mundial de la ràdio.
Bé, jo aquesta moció també en el seu dia es va parlar de fer una declaració
institucional. És una moció que, a veure, la votarem a favor però creiem que és una
moció afegida i extemporània després de parlar del tema dels mitjans de
comunicació en el seu dia, no? Aprofitarem l’onada per dir que ja seria hora doncs
que allò que vam aprovar quants mesos fa? La moció dels mitjans quant? Octubre?
Doncs eh... Hi poséssim fil per randa.
Pensem que la ciutat de l’Hospitalet mereix, o sigui mereixia no haver deixat de
tenir ràdio. Mereixia no haver deixat de tenir la tele que tenia en el seu moment i per
tant una eina tan important de comunicació com és la ràdio històricament no? I que
apropa molt a la gent en la qual també hi ha programes per participar les entitats,
les persones i en que se sentien reflectides la població, pensem que és una eina
que ha de ser-hi, la hem de tenir ja i per tant emplaço al govern d’aquesta ciutat de
que aquesta, concretament que totes les mocions que aprovem que es compleixin
no? però aquesta que té una repercussió sobre el 100 % de la població i que en el
seu moment va ser la primera moció que es va aprovar en aquest ajuntament de
l’Hospitalet en tota la democràcia de 36 anys per tots els grups de l’oposició, de la
mateixa manera que nosaltres com a grups de l’oposició recolzem moltes coses de
l’equip de govern en el seu moment es va aprovar aquesta moció, li demano
encaridament al equip de govern que de veritat posi fil per randa en aquest tema i
quan més aviat millor recuperem tot aquest tema. Gràcies.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC)
Moltes gràcies Alcaldessa. Sobre la moció 31 votarem en contra. Considerem
incoherent doncs la presentació d’aquesta moció per part del govern popular perquè
des del govern de l’Estat espanyol fa totalment lo contrari. És a dir, promou una llei
contra el municipalisme, una llei centralitzadora que vulnera el principi d’autonomia
local i que erosiona les competències dels ajuntaments i ataca la suficiència
financera municipal, com és l’ARSAL. També des del grup del Partit Popular mai
han donat suport a una reforma del sistema de finançament municipal. Actualment
vostès només destinen, del govern espanyol, un 13 % del pressupost de l’Estat als
ajuntaments.
Si realment volen ajudar als municipis facin el que fan la majoria de països
europeus i transfereixin com a mínim el 30 %. Vostès parlen de deute quan l’Estat
espanyol té un deute de més d’un bilió d’euros i d’aquest només un 4 % correspon
als municipis i només un 20 % a les diferents comunitats autònomes i el que fa el
seu govern és canviar la constitució per canviar els bancs, en lloc d’ajudar a les
persones i centrifugar aquest deute de l’Estat a les autonomies i els municipis.
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Mirin senyors del Partit Popular, vostès parlaran no sé quan parlaran vostès de
quan pagaran el deute que té l’Estat amb la Generalitat de Catalunya que són més
de 9.000 milions d’euros. No sé com compliran vostès la tercera, l’addicional tercera
del estatut, no sé quan compliran vostès també les inversions a nivell de Catalunya,
només hi ha que recordar’ls-hi que en el tema d’infraestructures, en el tema de
rodalies només s’han invertit un 10 % del que es van comprometre, mentre
continuen invertint en aeroports sense avions i en “AVES” sense passatgers.
També vostès parlen de pobresa energètica mentre recorren al TC el decret aprovat
pel Parlament de Catalunya, així com també vostès, és dir, a nivell d’aquesta ciutat
no fan les inversions que li pertoca, com és els ascensors de l’estació de Bellvitge o
en cap moment vostès han fet el compliment del soterrament de les vies de RENFE
que divideixen aquesta ciutat. Miri si vostès defensen el finançament dels municipis,
jo els reclamo que reclamin també paguin els deutes, reclamin un bon finançament
per Catalunya o defensin també el concert econòmic que sí que defensen doncs al
País Basc. I no tingui cap dubte que quan la Generalitat de Catalunya gestioni tots
els seus recursos econòmics que generen els catalans i les catalanes, quan
acabem amb aquest dèficit de més de 15.000 milions d’euros que ja són crònics a
nivell anual, doncs els ajuntaments podrem tenir un bon fiançament i podrem pagar
els deutes.
Respecte a la moció de les festes de primavera, nosaltres sempre hem defensat
que les festes majors de les ciutats han de tenir altres tipus de dates. No és
possible, s’han fet les festes de primavera durant el mes d’abril però majoritàriament
en tots els pobles les festes es celebren coincidint amb el patró o la patrona i en
aquest cas doncs a la nostra ciutat no coincideix doncs amb la que és la patrona,
Santa Eulàlia, i tampoc amb el copatró. En aquest sentit nosaltres respecte a la
moció del Partit Popular la votarem a favor. Creiem bàsicament doncs que les
festes de primavera doncs han de ser doncs participatives i si es poden aprofundir
encara millor i en el tema dels concerts aquest grup municipal, aquest partit polític
sempre ha manifestat doncs que haurien de ser concerts gratuïts dintre lo que seria
la qüestió pressupostària doncs adient i que no... tampoc hipotequés les festes amb
el tema dels concerts. O sigui considerem que ha de ser gratuït.
Sobre la moció sobre el dia mundial de la ràdio votarem a favor. Lamentem que un
any més no podem celebrar com toca, el dia mundial de la ràdio perquè es va
tancar Ràdio l’Hospitalet. Esperem doncs que a partir d’avui, una vegada constituït
el Consell de Ciutat, es pugui començar a desplegar els acords d’aquest plenari, de
retorn a les ones de Ràdio l’Hospitalet i puguem celebrar tal com toca, l’any vinent,
el dia mundial de la ràdio ja amb la Ràdio Hospitalet una altra vegada en marxa.
Moltes gràcies.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Sobre el número 31 entendemos parte de la moción a la que algún grupo antes
decía que no votaba algún acuerdo porqué instaba a otra instancia, a otra
Generalitat. Pues ahora mismo es lo mismo eh? Se puede leer los acuerdos de la

…/…

179

anterior moción a la que no querían votar y es absolutamente lo mismo, instar a otra
administración a realizar una acción que en principio no los pertoca por
competencia, pero bueno.
Al respecto de la moción 31entendemos que por coherencia y por responsabilidad
que tiene cada partido lo tiene que tener siempre en todo momento que desarrolla
su responsabilidad, pues no podemos caer en el cierto espectáculo de cierta
demagogia que después hace que los vecinos pues se “fastiguegin una mica” de la
política.
Yo creo que elementos fundamentales como el desarrollo de la modificación del
artículo 135 de la constitución, la famosa ley Montoro, como se desarrolla la
ARSAL, el impacto que han tenido diversas medidas sobre la autonomía de los
ayuntamientos y la suficiencia financiera de los propios ayuntamientos, nos hace
desde nuestro grupo sí que entendemos las propuestas pero no las vemos
coherentes con el desarrollo de la política realizada por el Partido Popular a nivel
del estado. Por lo tanto, podemos entender el fondo pero pedimos sobretodo cierta
coherencia al respecto, nos referimos a que el grupo municipal dependa de ellos
pero obviamente no podemos, hay que ser ciertas coherencias sobre la política
fiscal y respecto al resto de administraciones.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sí. Respecto a la 32 sobre el modelo de Fiestas de Primavera, nosotros votaremos
a favor. Entendemos que si es una fiesta de ciudad hay que hacerla extensiva a
toda la ciudad, no como está pasando desde el principio no? que la mayoria de los
vecinos y vecinas de l’Hospitalet no se enteran de que son las Fiestas de
Primavera. Es una fiesta más, digamos, de lo que es el Centre. Entonces
evidentemente tenemos, yo creo que tenemos una oportunidad importante de hacer
extensivo y de dinamizar los barrios también, vía la organización y las propuestas
en las Fiestas de Primavera, en las fiestas de los barrios que ya en muchos de ellos
es muy participativa pero podemos ahondar aún más todavía y también en el tema
de la cabalgata que hay vecinos que también están…, les “grinyola” también el
modelo de cabalgata y sobre todo los costes que tiene. Nosotros consideramos que
el coste no es lo más importante sino cómo se diseña y el nivel de participación
popular que tiene estos modelos.
Sobre el tema de la gratuidad, a ver yo no sé de verdad, veo un halo así como
bastante clasista en cuanto a decir que bueno pues que se tiene que pagar una
parte. No sé si la mayoría de los que estamos aquí entendemos que muchas
personas en esta ciudad que están en una situación que no pueden pagar una
entrada, entonces no están en igualdad de condiciones, no pueden acceder a
según qué actuaciones por lo tanto creo que lo normal es que sea gratuito.
Yo he estado en Viladecans, he estado en Cornellá y son gratuitos la mayoría de
los conciertos. No hay...otra cosa es digamos que se quiera traer a fulanito y
menganito pues a lo mejor es la gente en estos procesos participativos si deciden
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que vengan o no, si hay presupuesto o no y si viene o si se le quiere dar impulso a
los propios grupos que existen en la ciudad. Eso... yo creo que el modelo debería
de ir por ahí. Y evidentemente eliminar la posibilidad de por una cuestión
económica, de que haya gente que no tenga acceso a un servicio además, a una
actuación me parece que es poco menos que clasista.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Val. I sobre la moció 33 el posicionament serà a favor. Estem molt d’acord amb el
desenvolupament de la moció i amb els acords. Reconeixem a la ràdio com un
instrument de comunicació fonamental, un mitjà històric, ben viu que ha esdevingut i
esdevé garant i escola de democràcia, de participació, de llibertat de premsa i de
respecte als drets humans. Creiem que sense la ràdio no hi ha la cohesió social que
necessiten els nostres barris i les nostres ciutats. Com dret fonamental, com mitjà
públic municipal, com a acord de Ple municipal és una obligació moral i legal reobrir
la ràdio a la nostra ciutat. I a la que la majoria de grups municipals ens hem
compromès en campanya electoral i fora d’ella i per tant jo demano a tothom
coherència, rigor i honestedat i que, bé, pues que els interessos personals o de
partit no passin per sobre d’interessos o compromisos col·lectius i de ciutat.
Gràcies.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Bueno. En relación con las tres mociones, votamos a favor.

SR. BRINQUIS PÉREZ (PSC-CP)
Sí. Gracias señora alcaldesa. Con respecto a la moción 31 bueno pues bienvenido
el Partido Popular por la defensa del mundo local después de desballestarlo y
utilizarlo para cumplir el déficit que marca la Unión Europea. Entonces que no nos
sintiéramos tan utilizados y igualmente pues votaremos a favor pero siendo
conscientes de la utilización política.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Sí. Jo faré el posicionament del grup socialista en la moció número 33, amb motiu
del dia mundial de la ràdio. Nosaltres votarem favorablement a aquesta moció.
Votarem favorablement perquè evidentment estem d’acord en celebrar el dia
mundial de la ràdio i hi ha un compromís i com s’ha dit aquí repetidament hi ha un
acord d’aquest plenari en posar en marxa, diguéssim en reemprendre, les
emissions de Ràdio l’Hospitalet. Per molt que insisteixin avui hem aprovat la
constitució del Consell de Ciutat, qüestió ineludible perquè puguem continuar amb
tot el procediment, per tant jo els dic.. podem reiterar totes les vegades que
vulguem el que vulguem cada mes però fins el dia d’avui que hem constituït el
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Consell de Ciutat que hem nomenat els seus representants. S’ha de constituir, els
representants han de nomenar els seus...les entitats els 10 representants perquè
formin part del consell assessor.
Els hi recordo que tot això és un reglament que vam aprovar entre tots perquè
sembla que siguin ocurrències d’un o d’un altre. Hi ha qui parla de teatre però em
sembla que el major actor és ell. Sí, sí. No, no. Vostè no va participar en el
reglament però tot lo altre, és a dir quan insisteix “no és que em sembla a veure 3
mesos, 4 mesos”, com si fa 8. Si no està constituït el Consell de Ciutat, vostè pot
fer-se tot els estirabots que vulgui però no serà possible, per tant pot continuar fent
estirabots però la realitat és tossuda.
Per tant tirarem endavant la ràdio. Quan puguem fer la direcció la farem, i tot això,
també ve els hi recordo de que un procés selectiu que vam acordar, entre els
llavors, grups municipals, tots els grups municipals que hi havia amb representació
en aquell consistori. Que vam nomenar un representant per fer un procés de
selecció. Que es va fer un procés de selecció participat per tots els grups i que en el
últim moment la resta de grups no va voler aprovar.
Ho dic també per situar-ho tot. Per tant d’acord, celebrem el dia mundial de la ràdio,
posarem en marxa la ràdio i així ho farem tan aviat com sigui possible, tal com diu
la moció.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC-CP)
La moció presenta diferents propostes en relació a les festes de primavera, una és
la de la descentralització. Jo utilitzant un llenguatge quotidià, si a qualsevol se li
preguntés: “escolta, a la teva ciutat, on es fan les festes? Doncs, al Centre”. Ah!,
normal, al voltant de la Plaça de l’Ajuntament, de la Plaça de la Vila, aquells punts
on tothom identifica com a centres de la ciutat, etc. Jo utilitzant, ja no tant
col·loquialment, per exemple, el llibre que és referent per a totes els sectors
culturals, que parla de cultura i ciutat de Iñaki López de Aguileta, diu: “ En nuestra
opinión, la fiesta patronal exige un espacio o recinto festivo identificado como tal, un
lugar central que normalmente ha de coincidir con el eje vital de ciudad, plaza
mayor, casco viejo. La desconcentración llevada al extremo, desmerece la fiesta. La
centralidad espacial trata de contribuir a lo que podríamos llamar centralidad
simbólica de la fiesta, la percepción de su importancia y en consecuencia, la
implicación por parte de los ciudadanos”.
En el cas de l’Hospitalet, aquesta qüestió és fonamental, es a dir, ho deia el Sr.
Jordi Monrós, coincideixo plenament amb ell, en el sentit de que el què és
important, és que tots els ciutadans visquin la festa com a pròpia, pero para eso no
tiene que ir la montaña a Mahoma, si no Mahoma tiene que ir a la montaña, es a
dir, que la gent de tots els barris vagi encara més a la festa. Però clar, quan es parla
d’aquesta festa que es d’un invent de l’Ajuntament, de que casi no hi ha participació
i tal, i desprès si la vius, la festa, l’hem de viure tots, per desprès poder opinar,
perquè a vegades trobo que hi ha alguns regidors que no els veig gaire per la festa,
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però ens adonaríem que hi ha una participació brutal, massiva fins i tot,
desbordament dels bars, etc.
Des del punt de vista d’organització de qui participa organitzant la festa d’entitats,
és que clar, podríem comptar més de mil persones, i us les detallaria de gent que
participa en l’organització de la festa i en la festa com element organitzador, des de
totes les colles de diables, la festa del foc és, jo diria, una de les més important
d’arreu de Catalunya, la que fem a l’Hospitalet, i això parleu amb les moltes entitats,
per tant, parlem de més de mil joves, per exemple, ojo con lo del cortijo Hospitalet,
que algun dia s’ho us tornarà en contra, perquè la gent comença a estar cansada
que s’utilitzi, critiqueu-nos a nosaltres però deixen de criticar a les entitats, que
aquestes entitats fan que la festa sigui magnífica i que tiri endavant. Basta ja de
demagògia, en el nom de la gent que s’ho curra, que participa, gent jove, per cert.
Totes les colles de diables, la gent de tro, la gent de casa de la música participant
en el toc d’inici, etc.
La gratuïtat, clar, la Sra. Sonia Esplugas, la ignorància d’ella, de les festes, suposo
que no hi ha anat gaire per les festes, però ella hauria de saber que hi ha concerts
gratuïts. El problema és que jo aquest matí, li he dit, tira aquest apunt, parlem-ne,
perquè si hi ha un punt que diem, anem a la mesa sectorial de cultura i parlem tots
plegats... Hi ha concerts gratuïts a la ciutat, concretament al Parc de la Remonta,
fem.., però no és allò que dius un concert gratuït petitet, no,no, amb milers de
persones, fins i tot, amb milers de persones, fins i tot, tenim queixes veïnals pel
soroll.., la festa al carrer també té aquestes qüestions, i actualment comencem a
tenir molts problemes amb aquestes qüestions.
L’eix central de la festa, a més a més, és un eix enorme, gran, anem des de La
Farga, on fem uns concerts que són, diu la senyora Sonia, fent un exercici de
demagògia: “los ciudadanos pagan dos veces”, pues como a cualquier cosa que
haces una ayuda. Es decir, tu pagas, para qué, para que el precio se reduzca.
Si comparas y cualquier día le paso una lista de precios de lo que cobra en entrada
un artista que está en el circuito nacional e internacional, que es lo que sitúa a la
ciudad también, y eso si lo tenemos que pagar, pues sólo hay que multiplicar esas
entre ocho mil y diez mil personas que van a los conciertos de La Farga. Si
tenemos que pagar esos 20 euros, multipliquemos si nos está saliendo, pues, dos
cientos mil euros, si pensamos que eso lo podremos pagar, entonces decimos, ah!
Pues que no vengan. Bien, pues no estaremos en el circuito nacional. Somos la
segunda ciudad de Cataluña, no somos un pueblito, o nos lo empezamos a creer o
realmente no vamos bien encaminados.
Luego tenemos los conciertos de pequeño formato en Can Sumarro, a la vez que
se están haciendo los otros. Luego te vas a los conciertos de la Remonta. L’escola
de música participa a les Rambles fins a Bellvitge, tota la Rambla, una de les
rambles més importants, va la Escola de Música, toquen els alumnes, música en
viu. Tot a l’hora, tot es complementa i a més a més amb èxit de públic a tot arreu.
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Aquesta imatge que esteu donant d’una festa morta, d’una festa que no té
participació, jo no la puc compartir. Per tant, en conclusión votamos en contra, salvo
para que no se diga, de los puntos primero y segundo que es donde hablamos, de
hablemos de una mesa sectorial, veamos los puntos, vayamos a ver los pros y
contras y ya que hemos consolidado un modelo entre todos, y recuerdo la
participación de otras épocas, donde los grupos se implicaban mucho más, yo creo
que hay que hacer un ejercicio de responsabilidad, no vayamos a decidir las cosas
a golpe de mociones porque entonces perdemos la coherencia.
Si reinstauramos los conciertos “al carrer”, se tiene que reconocer, es que en el
2015, los volvimos a restaurar a reinstaurar, perdón, por tanto, no hagamos, el 14,
perdón, no hagamos demagogia, en este sentido. No se puede ignorar que esto no
existe. Hay concierto gratuitos en la ciudad, por qué decís que no. Los hay,
entonces claro, perdéis credibilidad. Si tú, como portavoz del grupo que presenta la
moción, me afirmas que no hay conciertos gratuitos en la ciudad, pues te tengo que
decir que no sabes de lo qué estás hablando. Argumentemos mejor, conozcamos
mejor la realidad, porque si no, evidentemente, hay un gobierno que no está en
mayoría, pero es que podemos hacer mucho daño en la ciudad, desde la ignorancia
y por tanto, yo creo que lo que tenemos que tener es más sentido de
responsabilidad.
Si hemos ofrecido que ese punto se retirara para que lo pudiéramos hablar, lo
lógico es hacer un ejercicio de responsabilidad y decir, de acuerdo, vamos a
hablarlo, que luego no estáis convencidos, presentamos la moción, eso sí con
conocimiento de causa, después de haberlo debatido y intentamos pues realmente
llegar a consensos y a acuerdos.
No todo vale, creo yo, para ir en contra del Gobierno municipal, creo que no todo
vale.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En primer lugar, nosotros no vamos en contra del Gobierno, presentando la moción
de las Fiestas de Primavera. Lo que entendemos es que el Partido Popular, en este
caso, que presenta la moción va a favor de la ciudadanía y de la participación de
todo el conjunto de la ciudad, no solamente, los vecinos del Centro.
Nosotros en ningún momento, yo creo que he leído o usted puede haber leído, que
las Fiestas de Primavera son unas fiestas muertas, a lo mejor es que usted no sabe
leer, porque aquí no lo pone, usted lo afirma, pero no es la realidad.
Entonces, nosotros lo que hemos dicho es si el objetivo que sobre el que nacieron
las Fiestas de Primavera, que por cierto, usted no estaba, era la integración, no,
no.., pero lo dice tan seguro.., como que estaba…, yo no he dicho…, yo solo he
dicho que las Fiestas de Primavera, se quedaron con el objetivo de cohesionar toda
la ciudad y bajo el paraguas de las Fiestas de Primavera, que todo el mundo
pudiera participar e interactuar entre los barrios. Si Mahoma no va a la montaña,
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tiene que ir…, si la montaña no va a Mahoma, es Mahoma quien tiene que ir a la
montaña, por esa regla de tres, a partir de ahora, podemos cerrar todas las
bibliotecas y dejamos una, cerramos todos los CAP y dejamos uno, porque
entonces, claro, entonces que se centraliza todo, y todos los Mahomas vamos al
punto que toque.
Nosotros entendemos que además, usted, la voluntad de diálogo, le ha venido pues
en el último momento, porque esta moción lleva presentada desde hace tiempo, y
usted, esta mañana, en el pasillo, dice, yo te puedo votar a favor de dos puntos
pero no del punto en el coste cero de los conciertos.
Mire, si yo voy o no voy a las Fiestas de Primavera, es cuestión mía, no suya, eso
para empezar. Yo en ningún momento, tampoco creo que ponga que todos los..,
que los conciertos de primer nivel son los que se pagan. Nosotros queremos que
sean gratuitos, nosotros queremos que sean gratuitos y no nos vamos a mover de
ese criterio. De la misma manera que el Ayuntamiento se ha gastado, ahora mismo,
estos cuarenta y cinco mil euros para promover conciertos en la ciudad, en las
Fiestas de Primavera y se está gastando ochenta y cinco mil euros en organizar el
fin de semana el Día de Andalucía, con conciertos gratuitos para todo el mundo.
Entonces, yo no voy a ser quien diga nada en contra de la cultura andaluza y del
Día de Andalucía, porque vengo de una familia andaluza pero si queremos
equiparar y queremos extender las Fiestas de Primavera a toda la ciudad, y
haciendo partícipes a todos, que todo el mundo participe, yo entiendo que si hay
dinero para celebrar el Día de Andalucía, a los ochenta y cinco mil euros con
conciertos gratuitos, pues también tiene que haber dinero para organizar conciertos
gratuitos para toda la ciudad. Que a lo mejor no se pueden organizar tres que a lo
mejor se tiene que organizar uno de primera fila y el resto, pues tienen que ser pues
de jóvenes promesas de la ciudad o grupos musicales que estén en auge, eso no
va a costar tanto, podemos apostar por uno, a lo mejor no por tres, pero yo creo
que a diferencia de otros municipios que la mayoría, por no decir la totalidad, de los
conciertos, si luego hay una promotora privada que quiera alquilar La Farga, y
hacer un concierto con U2, pues yo soy la primera en ir, por ejemplo.
Pero yo creo que tenemos que ser consecuentes y lo que no podemos pretender es
que un ciudadano pague sus impuestos y luego le cueste veintidós euros en entrar
a ver al señor Antonio Orozco que a mí también me gusta, no digo nada en contra
de eso. Pero hombre, no me diga usted demagoga, no me diga usted mentirosa,
porque la realidad es la que es y por tanto…, ignorante, no?, me ha dicho?. Bueno
pues nada, yo creo que la ignorancia…, y la de esto no?, es muy atrevida, usted
piensa que nosotros, desde el Partido Popular, lo que pretendemos es ir en contra
de su gobierno y la realidad es que lo que pretendemos es que todo el mundo
pueda disfrutar desde todos los puntos de ciudad de las Fiestas de Primavera con
conciertos gratuitos.

A continuació l’Alcaldessa obre un segon torn d’intervencions dels grups polítics
municipals que ho desitgin.
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SR. GIMENEZ MARQUEZ (CUP-PA)
En primer lloc, no parli vostè, no m’intenti parlar en nom de les entitats de la ciutat,
si us plau, no ho faci. Ha retractat bastant, com a membre del Govern, bastant,
parlant com a portaveu de totes les entitats de la ciutat, no acabem d’entendre com
és possible que vostè, qui li ha escollit a vostè, com a representant per parlar aquí
per les entitats de la ciutat, no acabem d’entendre. Quan em criticava els termes
que utilitzem per parlar de la seva actuació en relació a les entitats, o en relació a
les festes de la ciutat.
No acabem d’entendre l’acord sisè, ho he llegit quatre vegades mentre parlava amb
la resta de grups. Instar a La Farga, gestió d’equipaments municipals, per a que
garanteixi a la Sra. Anna Esteve, no exercici les funcions de direcció dels mitjans de
comunicació municipal de L’Hospitalet i que procedeixi a realitzar les correccions
oportunes a la web d’aquesta entitat.
On diu o per a què és necessari que es constitueixi no sé quin consell o no sé quin
organisme per fer això, per treure el nom d’aquesta senyora, treure’l, com vam
acordar, treure’l de la pàgina web, o sigui, on ho diu?, on està la normativa del
Reglament, el punt del Reglament que diu que cal que es constitueixi el Consell de
Ciutat, per fer això?, on esta?. És més, a la Comissió Informativa Prèvia a aquell
Ple, al Ple de l’octubre, la pròpia Alcaldessa, ens va dir: “no, no, si a l’Hospitalet
estem sense directora de mitjans”, va arribar a dir això, va arribar a dir això que no
tenim directora de mitjans, pues que no ho posi a la pàgina web, és més, ho vam
acordar que no ho posés a la pàgina web i ho continua posant, quatre mesos
desprès.
Aquí la realitat és que és igual el que presentem. Vostè diu, ha acabat dient fa un
moment que tinguem molta cura amb el que acabem aprovant, però si és que és
igual el que aprovem, si és que és igual, si fan el que els hi dóna la gana, és igual el
que aprovem, és absolutament igual. No han desenvolupant ni un dels acords a cap
de les mocions, ara dir, cap i poder m’estic excedint, però que jo recordi així a
primera vista, cap de les mocions que hem aprovat des de principi de mandat, per
favor.

SRA. GONZALEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES)
Yo quería puntualizar el tema, digamos que decía el Sr. Graells, de los 20 euros
que costaba una entrada en La Farga. A ver en esta ciudad, yo creo que todos
conocemos que hay una cantidad de personas en paro, hay un montón de personas
que están recibiendo atenciones en Servicios Sociales, me parece que el Sr.
Husillos, les tendrá informados de la situación. Con este principio que ustedes me
están diciendo, unos pueden pagar, se está rompiendo un principio básico que es el
principio de equidad.
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Unas fiestas que han de ser populares que las patrocina el propio Consistorio, el
propio Ayuntamiento para que sean de la ciudad, hay una serie de vecinos y
vecinas de esa misma ciudad que no pueden acceder a esos conciertos por un
tema económico y eso por un principio de equidad.
Entonces, por lo tanto, yo creo que reflexionen un poco en el modelo. No estamos
diciendo que no se hagan conciertos, o que no se hagan algunos que sean
gratuitos pero es que estamos limitando la posibilidad de que hayan personas que
puedan acceder a ello también y eso es, yo creo que desde una fiesta que es
popular y que se pretende ser extensiva a casi todo el mundo de la ciudad, no
puede plantear eso. Y usted ha leído un modelo que me parece muy bien, pero es
un modelo, existen muchos más modelos de fiestas y de fiestas sobre todo si
queremos que sean realmente participativas y que la gente las haga suyas. La
gente hace algo suyo, cuando se lo cree y lo trabaja y lo vive, pero de la manera
que a veces se diseñan las cosas, pues no es así.

SR. BRINQUIS PEREZ (PSC-CP)
Con respecto a la moción 31, me parece que en el punto 2 o en el punto 4, parece
que no es legal esa propuesta, por lo tanto, no sé si la pudieran eliminar, pero
bueno, o rara, por lo menos, no sé si…., como que es instar a la Generalitat, pues,
pero bueno.

SR. MARTIN HERMOSIN (PP)
Breument perquè em sorprèn alguns grups que anteposen, com sempre i com ho
estan fent, les seves polítiques o les seves prioritats davant de la prioritat major que
és l’atenció a la gent i als catalans. Estem parlant de finançament, al 2009 es va
aprovar el sistema de finançament i esteu tots molt contents. Al 2011, ja no servia
aquest sistema de finançament. L’Estat està finançant a Catalunya, i estant donant
diners i pagant factures, però estranyament sempre paga les mateixes: farmàcies,
atenció socio-sanitària i clar, serveis socials, al final es tracta d’una qüestió de
prioritats i de gestió, una qüestió de prioritats i de gestió.
Si gastem catorze mil milions més en la línea 9, i això no és important?. Això es pot
gastar, perquè és la Generalitat i da igual, no, i en canvi, pagar el que són
competències directes de la Generalitat, no estem parlant del finançament dels
ajuntaments, estem parlant de competència directa de la Generalitat, i en canvi, cap
problema, perquè no és important, som catalans, no és el projecte sobiranista e
independentista, bé, em sorprèn.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 31, 32 i 33; adoptantse els següents acords:
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MOCIÓ 31.-

SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT ALS AJUNTAMENTS.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 4 vots en contra dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ICVEUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
els acords que figuren en la seva part dispositiva:

Els municipis són les administracions més properes als nostres ciutadans, les
administracions que coneixen millor els problemes reals de la gent, i, en molts
aspectes, des d’on es poden gestionar millor les competències que tenen relació
amb el benestar de la ciutadania.
I aquest paper l’ha assumit el món local català sense cap tipus de recolzament per
part del Govern de la Generalitat que és el que té la competència exclusiva en
polítiques socials i el que té la clau per poder transferir als ajuntaments els recursos
necessaris perquè aquestes polítiques s’implementin amb garanties de qualitat.
Aquesta situació s’ha agreujat en els darrers anys, i molt especialment en les dues
darreres legislatures del Parlament de Catalunya donat l’elevat deute de la
Generalitat de Catalunya amb el món local. Així sabem que, amb dades de meitat
de 2015, la Generalitat tenia un deute amb els ajuntaments, consells comarcals i
altres ens locals, com les diputacions provincials, de 667 milions d’euros.
A aquesta situació s’han de sumar continuades retallades que ha anat aplicant el
Govern de la Generalitat al món local pel manteniment de serveis essencials per als
ciutadans que han hagut d’assumir els propis ajuntaments com són les retallades
tant del Fons de Cooperació Local destinat als ajuntaments que va acumular una
baixada del 20% des de 2010 o del PUOSC que es va reduir, en només dos anys
amb una retallada del 73%.
Tot plegat ha afectat de manera molt negativa, i de manera específica, a les
polítiques socials, polítiques en les que la Generalitat té competència plena però
que ni les ha implementat ni ha permès, amb la retallada al finançament local, que
els municipis les puguin implementar.
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Polítiques com les d’infància on acumulem una retallada de prop de 12 milions
d’euros en els darrers tres anys; de lluita contra la pobresa on encara no s’ha signat
el pacte contra la pobresa; les polítiques de protecció social amb retallades de 172
milions d’euros entre 2012 i 2015; la política de lluita contra la pobresa energètica
en la que encara no s’ha constituït el fons; la d’accessibilitat sense recursos per
implementar la nova llei; les partides per l’educació 0-3 anys que la Generalitat ha
deixat a zero o les de beques menjador que són clarament insuficients i on en
algunes comarques de Barcelona s’han produït retallades de fins al 50%.
Totes aquestes retallades de la Generalitat han afectat concretament els serveis
municipals: les inversions compromeses a la llei de barris, les escoles bressol, les
escoles de música i els serveis socials així com centres per a persones amb
discapacitat o gent gran.
Una situació agreujada donat que la Generalitat s’ha negat continuadament a fer
públic el seu deute al portal de la transparència o a donar a conèixer el calendari de
pagament dels seus compromisos pressupostaris, recursos que els ajuntaments
han anat avançant.
Aquesta política de la Generalitat ha agreujat la situació de molts municipis tot
provocant que hagin augmentat la despesa en els anomenats serveis impropis
(competències que no tenen atribuïdes legalment) que en molts municipis està
situada, a hores d’ara, entre el 25% i el 30% del pressupost anual.
Aquesta situació és greu perquè, segons alertaven les entitats municipalistes, els
municipis amb una major despesa no obligatòria per habitant són els que tenen
menys de 5.000 habitants amb un 9,04% per sobre de la mitjana, fet que obliga a
les diputacions a fer un sobreesforç en aquest municipis.
A més, s’ha de destacar des de la vessant legislativa, que, en les dues darreres
legislatures, el Govern de la Generalitat ha estat incapaç de promoure l’aprovació
de la Llei de Governs Locals i de la Llei de finances locals.
Les corporacions locals catalanes necessiten un govern que compleixi els seus
compromisos, pagui els seus deutes i no centrifugui les seves pròpies
responsabilitats a les corporacions locals. Un Govern municipalista a la Generalitat
de Catalunya que es comprometi amb l’augment dels recursos que reben els ens
locals i amb el finançament dels serveis bàsics que presten als ciutadans
augmentant els recursos del Fons de Cooperació Local de Catalunya i del Pla únic
d'obres i serveis.
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular proposa a l’Ajuntament Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- L’Ajuntament de L’Hospitalet constata que a aquesta darrera legislatura les
polítiques del Govern de Catalunya adreçades als governs locals han estat
insuficients: no han impulsat els canvis legislatius que requerien; han centrifugat el
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deute de la Generalitat envers els ens locals; i de forma unilateral han suprimit o ha
disminuït greument el finançament de serveis públics prestats pels ens locals que
són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- L’Ajuntament de L’Hospitalet insta al Govern de la Generalitat a:
1. Incorporar al portal de transparència, tal com va votar el Parlament de
Catalunya en sessió de 16 d’abril de 2015, un informe sobre el deute
pendent de la Generalitat amb tots els ens locals, incloent l’import total i el
desglossament sobre les partides de deute següents d’inversions
municipals, beques de menjadors, escoles bressol municipals, projectes
pendents de pagament per la Llei de Barris, programes de formació
ocupacional i programes municipals de cohesió social.
2. Garantir un finançament suficient dels serveis públics prestats pels ens
locals que són responsabilitat de la Generalitat de Catalunya mitjançant la
seva inclusió específica en els Pressupostos de la Generalitat fent especial
esment al finançament de les escoles bressol, les escoles de música i les
escoles d’art municipals, així com la consignació pressupostària necessària
per satisfer les subvencions dels imports ja aportats pels ens locals en el
marc de la convocatòries de l’anomenada Llei de Barris.
3. Fer efectius els pagaments pendents de la Generalitat als ens locals
d’exercicis anteriors tot signant, tal com s’ha fet amb l’Ajuntament de
Barcelona, els acords necessaris amb cada ens local per fixar un calendari
de compromisos de pagament dels deutes que té pendent dels exercicis
anteriors.
4. Adoptar les mesures pressupostàries necessàries per tal que els deutes
comptables, que encara no han estat reconeguts, de la Generalitat amb els
ens locals puguin tenir la consideració d’ingrés pressupostari en els
pressupostos dels ens locals.
5. Presentar de manera urgent i prioritària el projecte de Llei de Governs
Locals i el projecte de Llei de finances locals amb la participació del món
local i les entitats municipalistes.
Tercer.- Notificar l'acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.

MOCIÓ 32.-

A FAVOR DE UN NUEVO MODELO DE FIESTAS DE PRIMAVERA.

Las fiesta mayor de cualquier municipio representa una extraordinaria oportunidad
para construir una sociedad más cohesionada, más participativa y más implicada
con su entorno y con la idea de comunidad. Unas fiestas populares que consiguen
integrar a todos los habitantes y hacer que se sientan partícipes son un digno
ejemplo de los mejores valores de nuestra sociedad y contribuyen a hacer una
ciudad más viva.
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Por unos días, los vecinos de L’Hospitalet recuperan el protagonismo que merecen,
siendo a su vez actores y auditorio, de la mano de las entidades de nuestra ciudad
y esperando tener a su lado a las instituciones públicas. Las Fiestas de Primavera
suponen, en esencia, una ocasión para tejer desde abajo una sociedad más
consciente de sí misma, de sus capacidades y de su cultura y tradiciones.
Ante la existencia de fiestas mayores de cada barrio, las Fiestas de Primavera se
conciben con la idea de llegar a todos los rincones de L’Hospitalet, repartiendo el
conjunto de sus actividades entre todos los barrios y haciendo posible la
participación de todos los ciudadanos.
ATENDIENDO a que los modelos de gestión público-privado no han de olvidar
nunca quiénes son los verdaderos protagonistas de una fiesta mayor y a que el
origen de este sistema de gestión está en la eficiencia y en la competitividad,
produciendo en sus casos de éxitos bajadas de precio que son beneficiosas para el
consumidor.
CONSIDERANDO que es posible un modelo de gestión en el que participe la
industria del espectáculo acercando a los mejores artistas sin que los ciudadanos
paguen dos veces, primero con sus impuestos y luego las entradas.
VALORANDO que los Consejos de Distrito están todavía hoy demasiado lejos de
ser unos consejos que sirvan como instrumento efectivo de participación ciudadana,
transmitiendo al Gobierno Municipal o al Pleno según corresponda las inquietudes
de los vecinos de los barrios.
CONSIDERANDO que hasta ahora el Gobierno Municipal ha tratado los Consejos
de Distrito como un foro para que el Gobierno Municipal pueda explicar de arriba
abajo y sin debate su acción de gobierno.
CONSCIENTES de que un modelo de gestión inspirado en la voz de los vecinos de
los barrios les implicaría en las Fiestas de Primavera y les haría considerar estas
fiestas como realmente suyas.
El Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno la adopción de los
siguientes:
ACUERDOS:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) S’aprova per unanimitat el punt PRIMERO, que literalment diu:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a poner en marcha los mecanismos
necesarios para que el Consejo de Ciudad replantee qué actividades y
espectáculos quieren para las Fiestas de Primavera 2017.
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b) S’aprova per unanimitat el punt SEGUNDO, que literalment diu:
SEGUNDO.- Instar al Consejo de Ciudad a crear una mesa sectorial, específica
para las Fiestas de Primavera, que debata y valore dichas actividades y
espectáculos, a partir de las propuestas recogidas por los vecinos y entidades
de cada barrio.
c) Ha estat REBUTJAT el punt TERCERO amb 14 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 12
vots a favor de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
TERCERO.- Instar al Gobierno Municipal a impulsar anualmente una comisión
no permanente en la que entre todos los grupos municipales representados en
el consistorio se puedan debatir las propuestas que previamente hayan elevado
de Consejo de Ciudad, garantizando una planificación de las Fiestas de
Primavera consensuada y ecuánime con el territorio.
d) Ha estat REBUTJAT el punt CUARTO amb 14 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 12
vots a favor de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia
Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
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CUARTO.- Instar al Gobierno Municipal a redefinir la contrata de la producción
de los conciertos, con el fin de limitar a 0 el coste de las entradas de los
conciertos.
e) S’aprova per unanimitat el punt QUINTO, que literalment diu:
QUINTO.-.Trasladar estos acuerdos al “Consell de la Ciutat”, a los “Consells de
Districtes”, a las asociaciones de vecinos, entidades de la ciudad y al L’H digital.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Las fiesta mayor de cualquier municipio representa una extraordinaria oportunidad
para construir una sociedad más cohesionada, más participativa y más implicada
con su entorno y con la idea de comunidad. Unas fiestas populares que consiguen
integrar a todos los habitantes y hacer que se sientan partícipes son un digno
ejemplo de los mejores valores de nuestra sociedad y contribuyen a hacer una
ciudad más viva.
Por unos días, los vecinos de L’Hospitalet recuperan el protagonismo que merecen,
siendo a su vez actores y auditorio, de la mano de las entidades de nuestra ciudad
y esperando tener a su lado a las instituciones públicas. Las Fiestas de Primavera
suponen, en esencia, una ocasión para tejer desde abajo una sociedad más
consciente de sí misma, de sus capacidades y de su cultura y tradiciones.
Ante la existencia de fiestas mayores de cada barrio, las Fiestas de Primavera se
conciben con la idea de llegar a todos los rincones de L’Hospitalet, repartiendo el
conjunto de sus actividades entre todos los barrios y haciendo posible la
participación de todos los ciudadanos.
ATENDIENDO a que los modelos de gestión público-privado no han de olvidar
nunca quiénes son los verdaderos protagonistas de una fiesta mayor y a que el
origen de este sistema de gestión está en la eficiencia y en la competitividad,
produciendo en sus casos de éxitos bajadas de precio que son beneficiosas para el
consumidor.
CONSIDERANDO que es posible un modelo de gestión en el que participe la
industria del espectáculo acercando a los mejores artistas sin que los ciudadanos
paguen dos veces, primero con sus impuestos y luego las entradas.
VALORANDO que los Consejos de Distrito están todavía hoy demasiado lejos de
ser unos consejos que sirvan como instrumento efectivo de participación ciudadana,
transmitiendo al Gobierno Municipal o al Pleno según corresponda las inquietudes
de los vecinos de los barrios.
CONSIDERANDO que hasta ahora el Gobierno Municipal ha tratado los Consejos
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de Distrito como un foro para que el Gobierno Municipal pueda explicar de arriba
abajo y sin debate su acción de gobierno.
CONSCIENTES de que un modelo de gestión inspirado en la voz de los vecinos de
los barrios les implicaría en las Fiestas de Primavera y les haría considerar estas
fiestas como realmente suyas.
El Grupo Municipal del Partido Popular propone al Pleno la adopción de los
siguientes:
ACUERDOS:
PRIMERO.- Instar al Gobierno Municipal a poner en marcha los mecanismos
necesarios para que el Consejo de Ciudad replantee qué actividades y
espectáculos quieren para las Fiestas de Primavera 2017.
SEGUNDO.- Instar al Consejo de Ciudad a crear una mesa sectorial, específica
para las Fiestas de Primavera, que debata y valore dichas actividades y
espectáculos, a partir de las propuestas recogidas por los vecinos y entidades de
cada barrio.
TERCERO.-.Trasladar estos acuerdos al “Consell de la Ciutat”, a los “Consells de
Districtes”, a las asociaciones de vecinos, entidades de la ciudad y al L’H digital.

MOCIÓ 33.-

CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DE LA RADIO.

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

ATENDIENDO que el Consejo Ejecutivo de la UNESCO recomendó a la
Conferencia General que se proclamara el Día Mundial de la Radio, sobre la base
un estudio de viabilidad realizado por la UNESCO en respuesta a una propuesta de
España.
CONSIDERANDO a la radio como un medio de comunicación de bajo coste,
especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas
vulnerables como los analfabetos, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes y los
pobres, que además ofrece una plataforma para intervenir en el debate público,
independientemente de cuál sea el nivel de educación de los oyentes.
ANTENDIENDO que la radio desempeña, asimismo, un papel importante y
específico en la comunicación en situaciones de emergencia y en las operaciones
de socorro. Por otra parte, los servicios radiofónicos de la radio están
experimentando cambios en el contexto actual de convergencia de los medios de
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comunicación, y adoptan nuevas formas tecnológicas, como la banda ancha, los
teléfonos celulares y las tabletas. Sin embargo, hoy en día, cerca de mil millones de
personas no tienen todavía acceso a la radio.
ATENDIENDO que en junio de 2011 la UNESCO inició un amplio proceso de
consulta dirigido a todos los interesados, es decir, las asociaciones de medios de
radiodifusión; las emisoras públicas, estatales, privadas, comunitarias e
internacionales; los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas; las
organizaciones no gubernamentales relacionadas con el tema; las universidades,
las fundaciones y los organismos bilaterales para el desarrollo, así como las
Delegaciones Permanentes y las Comisiones Nacionales de la UNESCO.
CONSIDERANDO que en el 91% de las respuestas se apoyaba el proyecto y que el
impulsor del proyecto, la Academia Española de la Radio, recibió más de 46 cartas
de apoyo de distintas partes interesadas, tales como: la Unión de Radiodifusión de
los Estados Árabes (ASBU), la Unión de Radiodifusión para Asia y el Pacífico
(ABU) la Unión de Radiodifusión del Caribe (CBU), la Unión Europea de
Radiodifusión (UER), la Asociación Internacional de Radiodifusión (AIR), la North
American
Broadcasters
Association
(NABA),
la
Organización
de
Telecomunicaciones Iberoamericanas (OTI), la BBC, la Universidad Internacional
de Radio y Televisión (URTI), Radio Vaticano , etc. El World Radio Day Feasibility
Study (Estudio de viabilidad para el Día Mundial de la Radio) contiene detalles
relativos al proceso consultivo.
VALORANDO que la Directora General de la UNESCO propuso la fecha del 13 de
febrero, día en que se creó Radio Naciones Unidas en 1946, para conmemorar el
Día de la Radio. Los objetivos de la jornada son concienciar al público y a los
medios de comunicación acerca de la importancia de la radio; alentar a los
encargados de tomar decisiones a crear y ofrecer acceso a la información a través
de la radio; así como mejorar las redes y la cooperación internacional entre los
organismos de radiodifusión. Los interesados que participaron en la consulta
propusieron asimismo ideas para el programa de actos del Día, tales como el uso
generalizado de los medios de comunicación social, temas anuales, creación de un
sitio web dedicado al tema que permita la participación virtual, programas
especiales de radio, intercambio de programas de radio, celebración de un festival
en el que participarían los principales asociados, y otras propuestas de este tipo.
ATENDIENDO a que el 14 de enero de 2013, la Asamblea General aprobó
formalmente la proclamación de la UNESCO del Día Mundial de la Radio. En su
67.a reunión, la Asamblea General de la ONU aprobó la resolución adoptada
durante la 36 ª reunión de la Conferencia General de la UNESCO proclamó 13 de
febrero, día de la creación de la radio de las Naciones Unidas en 1946, como el Día
Mundial de la Radio.
(http://www.unesco.org/new/es/unesco/events/prizes-andcelebrations/celebrations/international-days/world-radio-day-2014/about-world-radioday/why-world-radio-day/)
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ATENDIENDO que la radio promueve la libertad de expresión y la seguridad de los
periodistas, tiene un impacto social y proporciona acceso a la información.
ATENDIENDO que la radio empodera a sobrevivientes y personas vulnerables, y
salva vidas.
http://www.diamundialradio.org/es
Por todo lo anterior, el grupo municipal del Partido Popular, propone al Pleno la
adopción de los siguientes acuerdos:
PRIMERO.- Expresar su apoyo a la radio como medio de comunicación que
promueve la libertad de expresión y la seguridad de los periodistas, tiene un
impacto social y proporciona acceso a la información.
SEGUNDO.- Expresar nuestro apoyo y compromiso a favor de la reapertura de la
radio municipal en el menor plazo posible.
TERCERO.- Dar traslado a las AAVV, sindicatos y a los trabajadores del Servicio
Municipal de Medios de Comunicación de L’Hospitalet.

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d'Esquerra Republicana de Catalunya, números 34 i 35, es produeixen les
intervencions següents:

SRA. ALCALDESSA
Per la seva presentació, Sr. Garcia.

SR. GARCÍA i ACERO (ERC)
Moltes gràcies Alcaldessa. En primer lloc, vull saludar als fills del Francesc Casbas,
la X i en X que es troben en aquest Saló de Plens.
Com vostès bé saben, el 25 de setembre de 2010, ens va deixar el Francesc
Casbas. El Francesc era una persona humil, voluntariosa i estimada per la gent i
per les entitats d’aquesta ciutat. Una persona que va dedicar tota la seva vida a les
ones, va ser un dels impulsors dels mitjans de comunicació de l’Hospitalet, fundador
de la radio local Radio l’Hospitalet, on va treballar durant 28 anys com a tècnic de
so i també va ser fundador de la primera televisió local, Teleciutat.
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El Francesc, estimava aquesta ciutat, estimava la radio i sobretot estimava Radio
Hospitalet, i estimava la seva professió de tècnic de so. Per aquest motiu, creiem
des d’Esquerra Republicana que hem de fer justícia, en record de la seva persona,
el reconeixement de la seva tasca, demanem, doncs, que l’edifici de mitjans de
comunicació local, dugui el nom de Francesc Casbas, tal i com ja van demanar a
l’any 2010, els treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació a
l’Alcaldessa de la ciutat.
Respecte a la moció número 35, és envers la remodelació de la Plaça del
Repartidor i hem pogut comprovar que totes les places d’aparcament estan
reservades a la Policia Nacional, en aquestes places hem pogut comprovar, igual
que molts veïns de la zona, que no estan sent utilitzades per vehicles policials si no
que estan sent utilitzades com a places d’aparcament per a vehicles particulars dels
agents del cos de policia i per tant, amb aquesta moció el què volem, és que
aquestes places que estan reservades, en aquests moments, per la policia, per ús
particular dels policies nacionals, siguin alliberades per a l’ús dels veïns i veïnes de
la ciutat.

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

SRA. SANTON RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
De la moció 34, votaré a favor, em sembla molt bona iniciativa i els felicito per això i
de la 35, votaré en contra, perquè crec que l’objecte de la moció, entra en conflicte
amb temes de seguretat. Gràcies.

SR. JIMENEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Respecte a la moció de Francesc Casbas, primer agrair també l’assistència dels fills
i votarem a favor, evidentment com no pot ser d’una altra forma i sobre el tema del
parquing de la policia, votarem en contra perquè ens tenen informats que aquestes
places estan reservades per motius de seguretat igual que reserven els espais de
seguretat al voltant de comissaries de Guàrdia Urbana o de Mossos d’Esquadra.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor de les dues mocions. En relació a la primera votarem a
favor d’aquesta moció perquè es tracta d’una petició dels treballadors dels mitjans
de comunicació de l’Hospitalet de fa cinc anys aproximadament. Una petició que va
ser atesa pel Govern municipal del moment i que va ser derivada a la Comissió
d’Estudi o de Treball sobre el Nomenclàtor, creiem, en aquell moment, fa cinc anys,
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cinc anys desprès aquests treballadors encara no han rebut cap resposta sobre la
seva petició, cinc anys desprès.
Però a partir d’ara sí que voldríem, a partir d’aquesta proposta, que porteu avui a
Ple, sí voldríem disposar dels criteris de valoració d’aquesta Comissió del
Nomenclàtor o del seu reglament intern, si no existís, potser seria un bon moment
per construir un altre espai participatiu que prengués aquestes decisions contant
orgànicament amb la participació d’entitats, associacions, col·lectius i veïns, també
de la ciutat.
En relació a la següent, la 35, bé nosaltres estem totalment d’acord amb la proposta
i totalment en contra del privilegi que suposa disposar de places reservades
d’aparcament, només adreçades a un tipus de treballadors públics. No sabem
exactament quins són els metres al voltant d’un “cuartell” del que per seguretat no
es poden ocupar, no ho sabem, no sabem si són set, nou, onze o dotze les places
que ha de tenir reservades.
Esperem que no siguin places d’ús reservat pels cotxes dels propis treballadors
públics, igual que els treballadors públics d’aquest ajuntament, no tenen això, no
tenen places reservades d’aparcament, als seus llocs de feina i de la mateix
manera que nosaltres que el regidor d’aquest grup ha renunciat també a la plaça
d’aparcament que oferia l’Ajuntament, com a regidor i no només això si no també a
la targeta de lliure estacionament a les zones blaves de tota la ciutat, que tenen tots
els que volen, els regidors i regidores d’aquest Ajuntament, que volen, i no entenem
perquè, això, policies, els policies nacionals d’aquest quartell han de disposar de
places d’aparcament reservades a l’espai públic, si és aquest el motiu, si han de
tenir places d’aparcament, si és un motiu legal de seguretat que sigui l’estrictament
necessari, simplement.

SR. MONROS IBAÑEZ (CiU)
En quant a la moció 34, en Francesc va ser a més una bona persona, humil i
voluntariosa, pioner impulsor dels mitjans audiovisuals de l’Hospitalet, radio i
televisió locals i col·laborador de la Guàrdia Urbana i Protecció Civil.
Sempre va posar al servei de la ciutat, el seu temps i els seus grans coneixement
com a tècnic de so, a banda del seu basant professional a Radio L’Hospitalet,
durant 28 anys, la qual cosa, el va convertir en una persona de reconegut prestigi i
estimada per molta gent de la ciutat. La seva aportació va ser clau com impulsor de
radio i la televisió locals en els seus inicis, donada la seva trajectòria professional i
el seu voluntariat a favor de la ciutat i l’estima del que va ser objecte durant la seva
vida.
Va ser al 2010, quan des del grup municipal de Convergència vam voler
commemorar la figura d’en Francesc Casbas, posant el seu nom a l’estudi 1 de la
Radio de l’Hospitalet, llavors vam retirar la moció ja que els seus companys havien
arribat a la mateixa consideració i van voler retre’l homenatge d’aquesta forma. Ara
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no podem fer altre cosa que votar a favor d’aquesta moció per recordar la seva
persona.
En quant a la moció 35, també la votem a favor. Desprès de mesos d’obra, la
reforma de la Plaça del Repartidor, tot i agraïda no ha estat satisfactòria per alguns
veïns de la zona. Algunes de les queixes veïnals ja han estat adreçades en forma
de pregunta escrita en aquest Ple, per part nostra i en relació a les places
d’aparcament, creiem també que hauria de reconsiderar-se el fet de que la Policia
Nacional, pugui ocupar tota la plaça. En cas de que sigui una qüestió de seguretat,
es podia considerar la possibilitat de fer d’aquestes places un lloc d’aparcament
nocturn, fet que els veïns de la zona veurien molt encertat. En aquest cas, votem a
favor d’aquesta moció per tal de millor l’escàs aparcament de la zona.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Des del Partit Popular, votarem a favor de la primera moció. Nosaltres entenem que
és una reivindicació des de fa històrica per part dels treballadors dels mitjans de
comunicació i per tant, creiem que la millor manera de fer homenatge al Francesc
Casbas, doncs, és posar-li el nom de la instal·lació, el nom de Francesc Casbas,
per tant, nosaltres veiem encertada la proposta i per tant, la votarem a favor.
Votaremos en contra de la siguiente moción sobre el tema de las plazas de
aparcamiento de la Plaza del Repartidor. Consideramos que en cualquier caso, la
moción se queda corta, porque sólo hablan ustedes de Policía Nacional pero se
olvidan los Mossos d’Esquadra o la Guàrdia Urbana, si hacemos un
replanteamiento de las plazas de parquing de todos los cuerpos de seguridad que
están en la ciudad, hagámoslo de todo. Porque en el caso de la Policía Nacional,
pues por suerte o por desgracia, están en un edificio de los años 30, y no tienen la
posibilidad de tener parquin soterrado, eso no pasa, por ejemplo, con los Mossos
d’Esquadra, que sí que tienen un parquin soterrat, i que per tant, poden alliberar
també places de pàrquing per a la ciutadania. Si aquest és el motiu d’alliberar
places de pàrquing per tothom?, pues fem ho, però fem ho en tots, no només amb
la Policia Nacional.
Nosaltres considerem que s’ha de donar resposta, és una tema de seguretat.
Nosaltres ens hem posat en contacte amb ells, hem preguntat arran de la
remodelació de la Plaça del Repartidor, quins criteris, doncs, a partir d’ara, són els
que regien les noves places d’aparcament i per tant, nosaltres considerem que
tenint en compte que és una zona on ells treballen i tenen inclús uns sistemes de
seguretat per a que qualsevol sospita de cotxe sospitós, doncs, pugui tenir, pues la
seva repercussió i es pugui operar de manera real, a més a més, nosaltres el que
no podem tampoc entendre és que un servei com el servei de policia de la Policia
Nacional, no pugui tenir davant seu uns cotxes i si hi ha una emergència, anar al
pàrquing de La Farga, i buscar el cotxe perquè han de buscar no sé qui, per tant, jo
crec surrealista lo que estan demanant i nosaltres votarem en contra.
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A més a més, lo que volem posar de manifest i no hem d’oblidar que estem amb
una alerta antiterrorista, una alerta número 4 i que les forces de seguretat, en
aquest cas, la Policia Nacional, doncs està vetllant per la nostra seguretat, per tant,
nosaltres des del Partit Popular de l’Hospitalet, volem aprofitar la moció per posar
de relleu i aprofitar la moció d’Esquerra Republicana per posar en valor i agrair la
tasca que fan des de la Policia Nacional, contribuint amb la seva tasca, doncs a que
hi hagi actuacions de manera explícita a la ciutat, com és l’operació que va fer poc
mesos, hi va haver al barri del Gornal, amb la detenció d’un yihadista, per tant,
nosaltres volem posar de manifest la labor de la Policia Nacional, i en qualsevol
cas, votem en contra.

SRA. CARBALLERIA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES)
Sobre la moció 34, proposant que l’edifici dels mitjans de comunicació de
l’Hospitalet porti el nom de Francesc Casbas, votarem a favor. Estem a favor
d’aquesta moció, ja és una reivindicació que ja es va portar al Ple fa cinc anys, com
han comentat els companys i els propis treballadors ho demanen, però volem posar
de relleu que hauria de funcionar regularment la Comissió de Nomenclàtor i ser la
portaveu d’aquests tipus de propostes, amb una coherència, criteris i eines de
participació a l’hora de definir els noms de les places, carrers o edificis de la ciutat.
Nosaltres estem molts compromesos amb la participació ciutadana i considerem
que els òrgans com la Comissió del Nomenclàtor, doncs, haurien de ser molt
rellevants a la nostra ciutat i així enfortir la relació que tenen els nostres ciutadans
amb la pròpia ciutat i la seva història.
La moció 35, la farà el meu company.

SR. NIETO MARTINEZ (ICV-EUiA-PIRATES)
El nostre Grup Canviem l’Hospitalet,votarà a favor de la moció proposant
l’alliberament de places d’aparcament a la Plaça del Repartidor. Votem a favor
perquè encara que entenem que hi pugui haver una petita reserva de places per a
vehicles policials i que no es pugui estacionar al costat de la comissaria per
qüestions obvies de seguretat, no entenem que reservin tantes places o creiem que
haurien de ser tantes, i no ocupar tant espai. Tot indica que aquest aparcament es
destina a vehicles particulars dels funcionaris, i això es fa a costa del petit espai
públic que hi ha a la zona i de mantenir les voreres estretes que no compleixen
actualment amb la llei d'accessibilitat, llavors saber una mica com està la situació,
també si es poden donar més respostes i és un més dels molts problemes que
també trobem a la reforma de la plaça del repartidor, perquè s’han queixat diversos
veïns i veïnes i entitats de la ciutat, en el que igualment hi ha hagut queixes, sobre
la tala innecessària de quantitat d’arbres de l’àmbit, que consolida un problema
sobre les voreres estretes i que no ha tingut en compte, el flux de circulació dels
vianants, incorporant uns passos i unes cruïlles poc pràctiques, de fet, si estem allí
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una estoneta, podem veure al pas de vianants, una mica per on creuen els veïns i
veïnes.
Per tant, creiem necessari alliberar aquestes places d’aparcament i posteriorment
fer un reestudi de la plaça per solucionar aquests problemes de mobilitat comentats.
Gràcies.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
En relación con la moción de que el edificio de los medios de comunicación de
l’Hospitalet, lleve el nombre de Francesc Casbas, nosotros una vez introducida la
corrección oportuna en la parte resolutiva, es decir, que pase por la Comisión de
Nomenclátor, vamos a votar a favor.
A mí me encanta y no se lo tome como personal ni textualmente pero “a cada cerdo
le llega su San Martín”, claro, estas dos mociones, dan pena.
La primera porque ignoraba la existencia de una Comisión que es la que tenía que
valorar si se pueda conceder o no se podía conceder. La aprobamos porque se ha
corregido.
Y la segunda, lo que desprende es una mera ignorancia de lo que suponen los
motivos de seguridad que impiden que se pueda aparcar en esa zona. Son motivos
de seguridad no de nada más. No hay ningún interés en perjudicar a algún vecino.
Pero bueno, cuando se habla de ignorancia de los demás es fácil. Nada más. En
contra, claro.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Gracies, Senyora Alcaldessa. Respecte a la primera moció que fa referència a la
possibilitat de que l’equipament dels mitjans de comunicació portin el nom del
Francesc Casbas, i que aquesta proposta passi per la Comissió del Nomenclàtor,
nosaltres, evidentment, votarem favorablement. Com s’ha dit, ho explicava en la
presentació el company d’Esquerra Republicana, el Francesc va estar des del
primer moment, en la creació amb el ressorgiment de Radio l’Hospitalet, sempre i
més enllà de la seva feina, del seu desenvolupament com a treballador de tècnic de
so en la radio, ha estat un home sempre integrat a la ciutat, col·laborador que a
més a més amb el seu voluntariat, sempre ha volgut participar, ha anat molt més
enllà del que professionalment li tocava, diguéssim, per tant, va ser en el seu
moment una pèrdua sentida, molt sentida i pels companys i companyes del mitjans
de comunicació especialment. Tots ells havien passat, diguéssim, per les seves
mans, havien après d’ell, perquè estava allà des de l’origen i, per tant, segur, estic
absolutament convençut que aquesta proposta es veurà atesa i que aviat tindrem
aquell edifici de mitjans de comunicació amb el nom del Francesc.
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Per tant, els fills, espero que aviat podeu veure el nom del vostre pare en aquell
equipament i que a més a més sigui amb motiu també de no només d’orgull si no de
referència per a tota la gent que vagi entrant a treballar cada dia allà, per saber a
qui realment s’han de semblar a l’hora de treballar en uns mitjans de publicació
públics i locals com va ser el Francesc.
I dit això, si fa cinc anys que es va fer la proposta, sí, sí, vostè ho ha dit, no posi
aquesta cara, vostè ho ha dit. Si fa cinc anys es va fer aquesta proposta i a hores
d’ara no s’ha fet, si s’hagués pres la molèstia de llegir-se el Reglament del
Nomenclàtor, hagués vist, que per poder posar el nom a un equipament, a una via
pública d’una persona que ha mort, es va acordar en aquest Ple, participadament,
del que hi som en el Ple, que havien de passar cinc anys. Per això fins a dia d’avui,
no s’ha pogut fer aquesta gestió.
Li pot semblar bé o malament, però ho vam aprovar aquí, miri, abans de que
vingués vostè, també aprovàvem coses, també aprovàvem coses i una va ser
aquesta. Per tant, fins que no passen cinc anys de la mort d’una persona, no es pot
posar el nom, segons això, per això, s’ha trigat aquests cinc anys.
Respecte de la qüestió de les places d’aparcament a la Plaça del Repartidor, he
volgut explicar-les i dir-les a la Comissió o a la Junta de Portaveus, amb intenció de
que no arribés, fins a aquí, la moció, com a mínim, tal com estava.
La Comissaria del Cos Nacional de Policia, té una reserva de set places
d’aparcament, perquè aquí quan parlem de les reserves d’aparcament, sembla que
estem de parlant de la primera planta soterrani del Corte Inglés i són set places.
Aquestes set places estan reservades exclusivament per a temes de seguretat i
pels que tenen més fervor, dir-les que, per exemple, el carrer San Rafel, que com
vostè coneix, fa una empinada cap amunt considerable i que al Regidor de Districte,
li van demanar, a gent gran que deambula per allà, a d’alt tenim, al costat, just per
sota de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, tenim una residència on molta gent
gran entra, surt, per veure als seus companys o als seus familiars, es van demanar
que poséssim un banc, una cadireta al mig del carrer per poder seure i els Mossos,
amb bon criteri des de la perspectiva de seguretat que ni pensar-ho.
Una cadira a la vorera i vostès volen que aparquem set cotxes a la porta d’una
comissaria de la Policia Nacional, doncs miri, no. I si aquest Ple, malgrat que aquest
equip de Govern, només té onze i tota l’oposició pot aprovar el què consideri, si tots
aproven això, no ho farem. Ja els hi dit més d’una vegada, aquesta ciutat no es
governarà a cop de moció i menys quan el què s’aprova són coses que són
il·legals, coses que no es poden complir.
Escolti, aquí podem decidir el què vulguem. No podrem aparcar set cotxes a la
porta d’una comissaria de la Policia Nacional i malgrat que se’ls hi diu, per
endavant, perquè no vinguin a aquest Ple, a votar això, malgrat que se’ls avisa, ho
porten, molt bé. Escolti, doncs, no, no es pot fer, i com no es pot fer, ja no entrem
en més disquisicions. El grup municipal Socialista, vota en contra.
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SR. GARCIA i ACERO (ERC)
El tema de la moció, agrair el suport, doncs a que els serveis municipals, doncs,
portin el nom d’en Francesc Casbes, és una alta justícia en la seva tasca i jo crec
que és molt important, doncs, que hi hagi una unanimitat, es a dir, amb aquesta
moció.
Respecte a la Comissió del Nomenclàtor, manifestar, doncs que nosaltres no hem
trobat, en cap moment, el Nomenclàtor a nivell del que seria la web i també, doncs,
demanem una revisió, perquè és clar, és una comissió exclusivament tècnica que
està formada per departaments del propi Consistori que només participa el Centre
d’Estudis i el Consell de Normalització Lingüística, per tant, poc participativa és i
també quan comentava, és veritat que hi ha cosa que a nosaltres no es agrada de
la Comissió del Nomenclàtor, es demana perquè es pugui donar un carrer, doncs, a
una persona o a una plaça, doncs, han de passar cinc anys des de la seva
defunció, menys a una persona que és el Rey. Llavors, nosaltres demanem, es a
dir, que la revisió del Nomenclàtor, doncs, sigui més participatiu, que no només,
participi en aquesta Comissió Tècnica, gairebé tot l’Ajuntament, que sigui
participatiu també, a nivell de les entitats, que no hi hagi aquesta discriminació, i
que també doncs, el que demanem és que posi en marxa, doncs, la falta de
persones que se’ls ha atorgat carrers en aquesta ciutat i encara no s’han posat, des
de fa molt de temps.
Respecte al tema de la Comissaria, nosaltres, a veure, ho diem també a la moció,
es a dir, demanem que es reservi les places que hi ha davant de la Comissaria, no
sé si el perímetre de seguretat arriba, fins i tot, on està el quiosc, perquè ja no és ni
la poma, arriba fins on està el quiosc i això ho han canviat ara, amb el tema de la
remodelació.
Únicament demanem és de que es reservin les places, per tipus de seguretat que hi
ha endavant, i a més que s’està fent un ús no és correcte, perquè durant aquests
períodes, els veïns i les veïnes, doncs, comenten que no hi ha vehicles policials o
com molt hi ha un vehicle policial i tot són vehicles, dels propis policies que treballen
a la comissaria. I mirin, senyors de Ciutadans, jo no insulto, i vostès amb lo que
demostren és bastant hipocresia i la seves afirmacions són miserables.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Bé, ja ho dèiem, també, des d’Esquerra Republicana, nosaltres no acabem
d’entendre el perquè s’aprova que una persona, no se li pugui posar el seu nom fins
que passin els cinc anys, suposo que no tenim els criteris tècnics com per conèixer,
com per entendre aquesta decisió, és una decisió de fa anys, suposem. Nosaltres
no coneixem aquesta Comissió. Jo conec una mica aquesta Comissió perquè conec
que participa, nosaltres com a grup no coneixem la Comissió. La Comissió no
apareix en lloc, no hem trobat cap documentació de criteris, de normativa, de
reglamentació d’aquesta Comissió. No acabem d’entendre com funciona perquè no
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ho hem sabut trobar, potser no hem sabut buscar, és molt probable, perquè ens
costa de trobar les coses moltes vegades.
Però és molt interessant que ens acusin de preguntar sobre el per què dels cinc
anys o d’afirmar que ens sembla massa cinc anys, com no hem sabut trobar o no
existeix, no ho sabem, potser sí existeix, hi ho tenen en algun lloc.
Simplement amb el tema de les places. Tota la Plaça és per qüestió de seguretat?
Tota la plaça? Totes les places? Jo realment, no conec la normativa, però jo ara no
contradiré al portaveu, avui, de Ciutadans, no el contradiré, però em sembla
espectacular que sigui tota la Plaça, si no és tota la Plaça, que es limiti a la part que
sigui estrictament necessària per llei, vull dir, ja està, però no té més.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Sra. García, en ningún momento he utilizado el tono que se desprende de sus
palabras, en ningún momento. No era un insulto, es una expresión, que todos
sabemos lo que significa, todo el mundo sabemos lo que significa y venía a colación
de una pequeña frase que había comentado, nada más, no para nada y si se han
sentido ofendidos, les pido disculpas públicamente y espero que las acepten. Ya
está, nada más.

SR. ALCAZAR ESTEBAN (PSC-CP)
Simplement a mode informatiu, per els grups. A la pàgina web de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, fent una cerca al Google molt senzilla, que digui: “Nomenclàtor
l’Hospitalet”, surt tota la reglamentació, “texto refundido del Nomenclátor, nombres
de reserva, otros relacionados con el Nomenclátor, aprobados definitivamente,
exposición pública, en trámite”. En fi, més informació és difícil de trobar.

SRA. ALCALDESSA
Està a la pàgina web. Bueno, ara li enviem per whatsapp, vale?, així anirem més
ràpids. Si no, la senyora Secretària l’envia, al matí, sense cap problema. A veure és
una qüestió lògicament, no és una cosa misteriosa i és veritat, el Sr. Giménez, que
és un tema que ve de vamos..., que no la hem creat fa quatre dies. Bueno, en fi,
estaria bé que fem arribar a tots els grups polítics per a que tinguin coneixement i
que, com a mínim, doncs, el puguem modificar, un cop llegit el Reglament.
Sra. Secretària, em sembla que ja estem en l’últim apartat, les mocions de
Convergència i Unió, no li demanaré al portaveu que sigui breu, no, no ho faré,
senyora Secretària.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 34 i 35; adoptant-se els
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següents acords:

MOCIÓ 34.- PROPOSANT QUE L’EDIFICI DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ
DE L’HOSPITALET PORTI EL NOM DE FRANCESC CASBAS.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, amb una esmena “in
voce” ja incorporada a l’acord Primer, i sotmesa a votació s'aprova per unanimitat
dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atès que el Sr. Francesc Casbas va ser un dels fundadors de Ràdio L’Hospitalet i
des de llavors va ser tècnic de l’emissora municipal.
Atès que el Sr. Francesc Casbas va ser fundador de la primera televisió local,
Teleciutat.
Atès que el Sr. Francesc Casbas va dedicar tota la seva vida a la Radio amb gran
professionalitat.
Atès que el Sr. Francesc Casbas va ser una peça clau a Ràdio L’Hospitalet per
seguir de prop l’actualitat local.
Atès que Francesc Casbas va ser una persona molt implicada en els
esdeveniments hospitalencs i va mantenir una estreta relació de col·laboració amb
les entitats de L’Hospitalet, la Guàrdia urbana i protecció civil.
Atès que Francesc Casbas ens va deixar el març 2010 després de partir una llarga
malaltia.
Atès que l’Ajuntament de l’Hospitalet va dedicar el nom d’un estudi a Francesc
Casbas.
Atès que Ràdio L’Hospitalet va tancar dies abans de complir els seus 30 anys.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet va aprovar una moció sobre la
reformulació dels mitjans de comunicació locals entre els quals es troba la
reobertura de Ràdio L’Hospitalet.
El Grup Municipal d’ERC proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Proposar a la Comissió del Nomenclator, que l’Edifici dels mitjans de
comunicació de L’Hospitalet porti el nom de Francesc Casbas, requerint a la
Comissió per tal que resolgui en el termini màxim de 3 mesos.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord als membres del Consell de Ciutat i els seus
familiars.
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MOCIÓ 35.- PROPOSANT
L’ALLIBERAMENT
DE
LES
PLACES
D’APARCAMENT EN LA PLAÇA DEL REPARTIDOR. Ha estat rebutjada amb 19
vots en contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i
Fco. Javier Martín Hermosín; i dels REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael
Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 7 vots a favor dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
García i Acero i Jorge García i Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós
Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; assistents
presents en el moment de la votació.

CONVERGÈNCIA I UNIÓ

En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, números 36, 37 i 38, es produeixen les intervencions
següents:

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sr. Monrós.

SR. MONRÓS IBAÑEZ (CiU)
Gràcies alcaldessa intentaré ser breu en el sentit de donar contingut i que tothom es
doni per assabentat de les mocions que presentem. La moció per reactivar l’activitat
del comerç de la ciutat va ser una moció que vam presentar el mes passat, que vam
deixar sobre la taula per enriquir-la, per tractar de canviar certes parts i aconseguir
implantar aquest programa en la nostra ciutat. De fet, en aquest...ehhh... agraeixo
les reunions que he tingut amb el partit socialista per fer unes petites modificacions
a la moció que avui portem en aquest ple. Us plantegem un projecte d’èxit que a
Girona es va anomenar “aixequem persianes” i que ha ajudat a molts emprenedors
de la ciutat de Girona a obrir el seu propi negoci i als llogaters a donar sortida al
seus locals buits.
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Tots sabem que un dels pitjors problemes de la crisi és l’elevat atur que pateix el
nostre país i en conseqüència la nostra societat. En no poder trobar feina els
ciutadans cada cop tenen més en compte l’emprenedoria per començar el seu propi
negoci i evitar així ser depenent dels contractes precaris i els creixents mini-jobs
que afecten a la població més jove. Al mateix temps, a la societat cada cop tenim
més petits negocis tancats o bé perquè els seus antics propietaris es van jubilar o
perquè la idea de negoci no va ser la millor. Amb aquesta moció volem que
l’Ajuntament de L’Hospitalet prengui part activa tant en crear nous llocs de treball
com en començar a reactivar els eixos comercials. Així volem portar el programa
“aixequem persianes” de Girona i que ha aconseguit un gran èxit a l’hora d’obrir
antics negocis o crear-ne de nous, activant l’economia de la ciutat i donant noves
oportunitats de feina. No podem oblidar que també surten beneficiats aquells
llogaters que fins ara havien tingut els seus locals buits per falta d’activitat. Per
donar una sortida a tots els locals buits de la ciutat tornem a impulsar l’activitat
econòmica de la ciutat, enfortir el creixement comercial i crear nous llocs de treball
a L’Hospitalet, us demanem que voteu a favor d’aquesta moció.
La 37 la moció per reduir les pintades incíviques i potenciar-ne la neteja. Tots els
presents són conscients de la problemàtica de les pintades, enteses com a actes
incívics i no pas com a manifestacions d’art urbà que va cobrint de mica en mica les
parets de la nostra ciutat. Fa dues setmanes vam convocar la premsa a la plaça
Sant Jordi, els blocs Ciutat Comtal. La mateixa periodista va quedar parada de la
quantitat de pintades que hi havia a les parets. No podies mirar cap façana que no
estigués pintada.
Aquesta realitat ha arribat a convertir-se en el dia a dia de molts veïns que s’han
acostumat a que a les seves parets hi apareguin pintades noves cada dia; fins i tot
ho veuen com una cosa normal i contra la que no poden fer res. Però la nostra
moció no acaba amb les pintades. Per una banda volem aconseguir que es
diferenciï entre aquells grafiters professionals i les pintades com a actes incívics.
Per això volem crear una autorització personal per als grafiters professionals
addicional a les autoritzacions que contempla el punt 2 de l’article 72 de l’ordenança
del civisme que diu el següent: “no obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar la
realització de qualsevol expressió gràfica prèvia presentació de la corresponent
sol·licitud, la qual anirà acompanyada d’un esbós en el qual s’indiqui les mesures,
dia i lloc de la realització”.
D’aquesta forma s’agilitza el tràmit per aquells comerciants o ciutadans que volen
cedir un espai privat per a la realització d’un grafiti. Això permet també tenir un
registre dels grafiters professionals que tenim a la ciutat i poder tenir un contacte
que de forma gratuïta repintar els murs del pati d’un col·legi.
Per altra banda, per combatre les pintades incíviques volem que s’incrementin les
sancions per incompliment de les ordenances de civisme relatives a les pintades i
en cas de no poder fer front al pagament de les sancions, commutar-ho per serveis
a la ciutadania en l’àmbit de la neteja. Perquè les pintades ja realitzades es puguin
anar netejant, proposem que l’ajuntament informi als veïns de les zones més
afectades sobre el servei de neteja de les pintades que moltes vegades
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desconeixen. Per aquests motius insto a tots els grups polítics d’aquest consistori a
votar a favor d’aquesta moció per intentar combatre les pintades de la ciutat en els
diferents àmbits.
I la última de les mocions, moció per garantir l’eficiència, eficàcia de la gestió dels
pisos buits a la ciutat. Per Convergència resoldre el problema de l’accés a
l’habitatge ha estat sempre una prioritat. Per això durant el 2015 el govern de la
Generalitat va invertir més de 86 milions de euros en problemes socials d’habitatge,
assolint una xifra record de més de 220.000 famílies ateses.
Recentment, el Parlament de Catalunya ha aprovat la llei de mesures urgents per
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. Aquesta llei
que ha posicionat Catalunya per sobre de tota la resta de comunitats autònomes i a
l’avantguarda a escala mundial, concedeix als ajuntaments una nova eina per
obligar a cedir als bancs i altres entitats tots els pisos que estan buits des de fa més
de dos anys.
Amb la voluntat de garantir que aquest procés es dugui a terme amb la màxima
rigorositat, des de Convergència hem presentat aquesta moció per crear una
comissió de control i seguiment d’aquests pisos amb totes les entitats i tècnics
implicats, així com els grups polítics del consistori. Amb aquesta moció volem que
aquesta llei no quedi en paper mullat o en titular de diari. Volem que es transformi
en l’esperança i oportunitat que moltes famílies necessiten per tant us demanem el
vostre vot a favor.

Essent les 22.42 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sra.
Mercè Perea i Conillas, 2an Tinent d’Alcalde.

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

SRA. SANTÓN RAMIRO (REGIDORA NO ADSCRITA)
De la moció 36 m’abstindré. La voluntat és bona però no considero que sigui la
forma més adient de dur-lo a terme. La de la 37 a favor i de la 38 en contra.

SR. JIMÉNEZ ARIZA (REGIDOR NO ADSCRIT)
Bé doncs, respecte sobre la moció sobre l’activitat comercial m’abstindré. No estic
segur que el model que es proposa sigui la solució. No sé si afavorir una zona
respecte a les altres dins la mateixa ciutat pot ser perjudicial o beneficiós per al
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conjunt del comerç de la ciutat. De totes formes, com tinc molts dubtes i sé que la
intenció de la moció és bona, prefereixo abstenir-me i deixar-ho a criteri de la resta
de grups. Respecte a la moció de les pintades doncs a favor. M’agrada la moció,
encara que s’hauria de veure molt bé com i qui donen aquests carnets de grafiter. I
aclarir que significa també incrementar les sancions. I respecte a la moció dels
pisos buits votaré en contra i per no explicar dos cops el mateix comparteixo el que
explicarà el Pepe més endavant.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres votarem a favor de la 36. A la 37 votarem per separat als diferents
acords. En primer lloc, en relació a la neteja de la ciutat, volem recordar els acords
aprovats a la moció presentada per Esquerra Republicana de Catalunya el passat
mes de setembre de 2015. El primer deia desenvolupar un pla de mesures urgents
per tractar de millorar la neteja i combatre el incivisme. El segon realització d’un
informe de revisió, avaluació del grau de compliment dels estàndards adequats de
neteja i qualitat urbana de la recollida de residus municipals, neteja viària i neteja
del clavegueram que realitza foment i el tercer realització d’un estudi del cos de
remunicipalització de la neteja de l’Hospitalet.
Aquest grup municipal no ha rebut cap notícia sobre el grau de compliment de cap
dels tres acords aprovats el passat setembre. Tal com vam comentar al Ple de
desembre en relació a la moció proposada pel mateix grup municipal de
Convergència i Unió, des de Cup-Poble Actiu impugnem el model sancionador de
les ordenances del civisme. Un model que acaba de complir 10 anys fa dos mesos i
que s’ha mostrat absolutament incapaç de solucionar tots aquests problemes.
Estem, per tant votarem per separat. Votarem en contra del primer i del segon
acord. I a favor del tercer i el quart i del cinquè. I en relació a la 38, la CUP-Poble
Actiu diríem sí al que planteja aquesta moció, tot i les mancances i una aportació
que farem al final.
Tot i la profunda manca de voluntat política de la nostra administració local que
aprova mocions en matèria d’habitatge de cara a la galeria per no dur-les després a
la pràctica, incomplir-les a continuació sistemàticament sense afrontar ni resoldre
mínimament les problemàtiques de fons, una manca de voluntat política que té un
motiu clar. Aquest motiu és no fer front directament als bancs i entitats financeres
que han destrossat la vida de milers de persones i dicta les polítiques públiques, les
retallades de drets, l’austeritat i el pagament de deutes il·legítims. Volem destacar
unes dades d’aquesta moció: mil habitatges buits a l’Hospitalet, manca de lloguer
social, exclusió a l’accés a l’habitatge, desnonaments i deute. 80.000 habitatges
buits comptabilitzats pel departament de territori i sostenibilitat que són propietat
d’aquestes entitats financeres rescatades amb els diners públics de tots i totes. Per
contextualitzar, per fer front als bancs, què es podia fer i què es pot fer, i no s’ha
portat a terme per manca de voluntat política del govern municipal de la nostra
ciutat. Fem memòria dels darrers anys potser.
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El 2007 la nova llei d’habitatge catalana obligava a l’administració a obrir expedients
administratius sobre el habitatges buits i permetia comprovar padrons municipals i
els consums d’aigua, gas i electricitat, una eina de pressió cap als bancs i entitats
financeres que no es va fer servir. La pressió popular de les afectades per les
hipoteques amb la PAH lluitant i proposant alternatives va impulsar mesures per
multar als bancs amb pisos buits tal i com la llei establia. Molts ajuntaments van
aprovar les mocions de la PAH i van obrir expedients per aconseguir que aquests
pisos que quedaven buits anys després dels desnonaments fets pels bancs
acomplissin la seva funció social i tornessin a ser llars on viure. El Partit dels
Socialistes de Catalunya de l’Hospitalet també va impulsar i aprovar aquesta moció
al gener del 2014 per multar als bancs. Què es va fer d’aquella moció? No es va fer
res. Es va convertir en paper mullat, un titular del diari de L’Hospitalet de cara a la
galeria. Uns mesos després d’aprovar aquesta moció al 2014, la PAH de
l’Hospitalet es va reunir amb el tinent d’alcalde, Francesc Belver, per conèixer
l’aplicació que pensaven fer d’aquesta moció. La resposta al juny del 2014 va ser
que no l’anaven a aplicar. Directament, ras i curt, el Partit dels Socialistes de
Catalunya 4 mesos després d’impulsar-ho al Ple, presentant la moció per acollir-se
a la mesura de coerció que la llei contempla per multar els especuladors que no
compleixen amb la funció social dels habitatges, reconeixia obertament que no
l’anaven a aplicar, que no obririen expedients per multar els bancs acaparadors de
pisos buits. Que això quedi com a constància del valor que alguns donen als plens
municipals i a les mocions que presenten i aproven i que quedi constància del
significat de la manca de valor i voluntat política d’un govern i un partit com el Partit
dels Socialistes de Catalunya de l’Hospitalet. Des de la CUP-Poble Actiu hem exigit
oficialment conèixer l’estat de desenvolupament d’aquella moció de gener de 2014.
La resposta oficial del govern del Partit dels Socialistes de Catalunya va ser que
havia reclamat el registre d’habitatges buits en mans d’entitats financeres, l’agència
d’habitatge i que no havien pogut desenvolupar res més que col·laboracions
puntuals amb la companyia de l’aigua sobre els consums de les llars. Que encara
ara dos anys després d’aquella moció aprovada al gener de 2014 només havien
tingut temps per fer aquest tràmit i reclamar al registre d’habitatges buits a l’Agència
d’habitatge encara que des de 2007 tenia la darrera eina legal per obrir aquests
expedients a les entitats financeres especuladores.
Rectificar les sinèrgies de les polítiques d’habitatge per posar el veïnat per davant
dels interessos dels bancs i dels interessos de la pròpia administració de l’Estat,
còmplice tots aquests anys del drama immobiliari i hipotecari. I finalment utilitzar
aquesta eina legal per aconseguir promoure una política activa per aconseguir un
parc d’habitatges de lloguer social. Ens consta que el mateix tinent d’alcalde
recomanava a la PAH de l’Hospitalet que mirés el pla d’accions 2013-2015 en
matèria d’habitatge. Aquest segons deia ell era el full de ruta del govern del Partit
dels Socialistes de Catalunya. Cap esment a aquest pla d’accions, cap referència
als habitatges buits o desocupats parlant de l’alternativa de coacció cap als bancs
amb la que la llei de 2007 instava a les administracions.
Mentre molta gent a l’Hospitalet ha patit exclusió i desnonaments, el Partit dels
Socialistes de Catalunya ha volgut gestionar aquest patiment amb negociacions i
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acords amb els bancs. Era la seva opció. Quin resultats han donat les negociacions
i els acords amb els bancs des de 2007 fins ara el 2016. Bé ara el 2016 quan la
nostra alcaldessa diu que es compromet a sancionar les empreses que acumulin
pisos buits i no les cedeixen voluntàriament, vol dir que no han funcionat les
negociacions, aquelles que s’han fet des del 2007? Ja ha patit prou exclusió i
desnonaments la gent de la ciutat. Què ha canviat perquè ara prenguem aquesta
decisió? 2007 fins el 2016. Volem en aquest sentit conèixer com quedarà l’aplicació
pràctica d’aquestes declaracions públiques; hem vist avui, dia del Ple, que el govern
treia una notícia sobre això precisament. Entre aquesta manca de voluntat política
que ha regnat a l’Hospitalet, la PAH (plataforma d’afectats per la hipoteca) ha seguit
fent la veritable feina de rescat social i ciutadà; la pàgina web “la Sareb es nuestra”
és el projecte que recull els habitatges buits dels bancs rescatats amb els diners
públics a tot el territori de l’Estat. Uns pisos buits que fa dos anys el tinent d’alcalde
del Partit dels Socialistes de Catalunya reconeixia que no sabia on eren, ni quants
n’hi havia a l’Hospitalet. La PAH amb una feina activista i no remunerada ha
recomptat i posat en aquesta web pública i de lliure accés, els habitatges buits que
són propietat del Sareb, el banc dolent, propietat de tots i totes. Una altra fita de la
PAH, la seva darrera iniciativa legislativa popular, és que des de fa uns mesos la
nova llei 24/2015, de mesures urgents contra l’exclusió, els desnonaments i la
pobresa energètica. Noves eines sorgides de les reivindicacions populars per
augmentar la justícia social però de nou i com sempre, a una banda els bancs
protegint els seus beneficis i interessos perquè no s’apliquin els avenços en la
nostra societat i a l’altra banda tota la gent afectada, les classes populars i les lluites
per la justícia social.
En mig de nou, una administració municipal a la que li continuem exigint la voluntat
política sempre necessària pel desplegament íntegre d’aquesta llei 24/2015 i de tots
els instruments que existeixen actualment. En aquest sentit demanaríem que el
punt 1 de l’acord primer no només es centrés en iniciar expedients sancionadors
respecte a habitatges de protecció oficial en mans d’entitats financeres, sinó obrir
expedients coercitius i sancionadors respecte als habitatges que bancs i entitats
obligats per l’article 7 de la llei 24/2015 no cedeixen als fons d’habitatges en lloguer
per a polítiques socials. Gràcies.

Essent les 22.50 hores, s’incorpora a la sessió, Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
Respecte a la moció 36 votarem a favor. Respecte a la 37 recordar com feia el
Cristian que vam aprovar una moció per tal de millorar la neteja i combatre
l’incivisme fa uns mesos. En aquesta es demanava desenvolupar un pla de
mesures urgents per tal de millorar la neteja i combatre l’incivisme a més de
realitzar un informe de revisió i avaluació del grau de compliment dels estàndards
adequats de neteja. Nosaltres hem de manifestar que no veiem cap tipus de millora
i llavors per tant votarem a favor també d’aquesta moció. Respecte a la 38, des de
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Esquerra hem defensat sempre, hem treballat per assolir el compromís de l’equip
de govern en aquest tema per a que l’Hospitalet disposi per fi d’una ordenança
sobre els pisos buits per tal de penalitzar aquells habitatges que porten més d’un
any desocupats i que pertanyen en la seva major part a entitats financeres i bancs i
que han estat perduts per moltíssimes famílies.
Davant d’aquesta emergència social i habitacional és del tot necessari posar en
marxa totes les eines, recursos i mecanismes per tal de resoldre aquestes
situacions que no fan sinó abocar encara més a moltes famílies a l’exclusió social.
Casualitat o no, avui mateix hem conegut que s’han obert sancions contra entitats
financeres amb habitatges buits. Esperem que aquestes mesures continuïn i no
quedin només en titulars o notícies quan hi ha ple i seguirem treballant com suposo
que també la resta de grups per fer realitat aquest any aquesta ordenança i poder
donar una solució sobre el tema dels habitatges buits, per tant votarem també a
favor d’aquesta moció. Moltes gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Em posicionaré respecte a la moció 36 i ara el meu company Pedro Alonso
respecte a la 37 i la 38. Respecte a la primera moció, reactivació de l’activitat
comercial a través de la campanya “aixequem les persianes” votarem a favor.
Entenem que aixecar una persiana a l’Hospitalet o arreu del territori és un acte
heroic doncs que ha de comptar amb el suport explícit per part de les
administracions. Malauradament a l’Hospitalet i arreu del territori doncs fer aquest
acte cada matí és realment complicat i cada vegada ens trobem que hi ha massa
persianes que estan baixades. Per tant nosaltres considerem que tot el que sigui
fomentar mesures en favor del petit comerç li donarem suport.

SR. ALONSO NAVARRO (PP)
La moció 37. Aquesta moció va ser presentada pel Partit Popular en febrer de 2015.
Lamentablemente se tiene que volver a presentar por el poco éxito que ha tenido.
Esperamos que sigan poniendo medidas para su recaudación, por eso votamos a
favor.
La moción 38, moción para garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión de los
pisos vacíos de la ciudad, esto es un problema que en el gobierno de la ciudad ya
se han tomado iniciativas. De todas formas, ante los distintos puntos de vista para
su solución, creemos que se tendría que abrir una mesa para ver entre todos de
tomar las medidas más idóneas, por eso nos vamos a abstener. Gracias.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 36 votarem a favor. Entenem que és una nova proposta en positiu
per fomentar que les petites empreses i les botigues tinguin ajudes i atenció
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necessària per obrir o reobrir negocis. Sabem també que l’Ajuntament està
realitzant algun estudi al respecte sobre la situació del comerç a la ciutat. Creiem en
definitiva que es tracta de trobar plegats i plegades solucions als gravíssims
problemes que té i suporta el comerç de barri de la ciutat. Però també hem de dirnos clar i català que la crisi, el problema dels baixos salaris, la precarietat, d’altres
elements legislatius com la llei de llibertat horària amb el suport dels grans partits, la
construcció també d’importants centres comercials al voltant i al centre de les
ciutats i de l’àrea metropolitana. I òbviament també la promoció d’altres
supermercats de moda que hi ha i que cauen com bombes de raïm sobre el malmès
teixit de botigues i comerços del barri, doncs això afecta en general al petit comerç.
És una cosa que hem de situar i demanem una política global i una ajuda real al
sector, que dóna vida i crea comunitat als nostres barris i als nostres carrers i
places. Gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Sobre la moció 37 faré la votació per punts. El punt 1 i punt 2 votarem en contra. El
punt 3 ens abstindrem i el punt 4 i 5 estarem a favor.
Estem en contra del primer punt ja que com hem comentat en altres ocasions, des
de Canviem l’Hospitalet tenim dubtes que el règim sancionador funcioni com a
mesura correctora d’actuacions incíviques. Abans d’incrementar aquestes sancions
hauríem de fer, d’avaluar d’alguna manera, si han tingut incidència i suposem que si
el problema persisteix fins al punt de presentar una moció al ple sobre aquest tema
és que no ha millorat, no?. Si una cosa no funciona cal repensar-ho i pensar unes
altres estratègies per tal de solucionar el problema. El segon punt trobaríem una
dificultat a l’hora de que..., pensem que trobarem una dificultat a l’hora de fer aquest
registre de grafiters i també què considerarem professional no?, quins seran els
requisits, com es defineix això no? no em queda molt clar.
A banda, això no solucionaria el problema de pintades incíviques a la ciutat, perquè
el problema no són aquests grafiters professionals que diem sinó altres tipus de
pintades. Llavors no ho veig això. També hem de tenir en compte que fer aquest
registre que enllaci grafiters professionals amb persones que volen fer servir els
serveis d’aquests grafiters professionals, no sé si aquesta és la tasca que ha de fer
l’ajuntament. El tercer punt ens abstindrem. Em sembla una bona iniciativa deixar
espais per fer aquests grafitis o aquests dibuixos que es fan a la via pública, però
com que parla de que aquests grafiters amb autorització que nosaltres no veiem
que tingui sortida aquest tema, doncs ens hem d’abstenir, encara que estem a favor
que es deixi aquest espai per fer aquest ús.
El punt 4 i cinquè sí que el votarem a favor ja que tot el que sigui donar a conèixer
la ciutadania serveis que dóna l’ajuntament per tal de millorar l’entorn ho veiem
positiu.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Respecte a la moció 38 que és per garantir l’eficàcia de la gestió dels pisos buits de
la ciutat, fa uns mesos el nostre grup municipal va presentar una moció de la PAH
que va ser aprovada per majoria i bueno aquesta evidentment la votarem a favor
perquè la situació d’habitatge s’ha convertit en una veritable emergència.
Esperem que la declaració de l’alcaldessa no es quedi en una declaració de bones
intencions, ja que fa anys es van anar aprovant mocions en aquest sentit, com era
de sancionar els bancs que mantenien les vivendes buides i que no acabaven
d’aplicar-se. Ja que la Sra. Alcaldessa vol demanar una expropiació dels pisos
buits, des de Canviem l’Hospitalet volem anar més enllà i demanem al consistori
que es posicioni davant la situació de totes aquelles famílies que estan ocupant els
pisos que en teoria buits dels bancs i els doni la possibilitat d’accedir a una vivenda
d’una manera digna. El problema de les ocupacions no es soluciona negant-lo, es
soluciona implicant-se amb la realitat que vivim i donant solucions. Respecte als
acords, volíem fer algunes puntualitzacions.
Des de Canviem l’Hospitalet volem recordar que la mateixa Generalitat mitjançant
Adigsa té en propietat pisos buits en la nostra ciutat. Aquests pisos haurien d’anar
destinats al lloguer social, però molts d’ells es troben tancats amb una porta de
ferro. Només s’ha d’anar per exemple als pisos de l’avinguda Catalunya o del carrer
Aprestadora per comprovar-ho. També hem d’exigir a la Generalitat, i Adigsa en
particular, que compleixi amb els seus compromisos d’oferir pisos que té
disponibles a la nostra ciutat.
Respecte al segon i tercer punt també volem des de Canviem l’Hospitalet fer un
apunt sobre les dificultats que tenen moltes famílies per accedir a les vivendes de
lloguer social. L’accés a una vivenda de lloguer social via les oficines d’habitatge
requereix que prèviament les famílies constin en el registre sol·licitants de vivenda
de protecció oficial de la Generalitat. Moltes famílies no poden accedir a aquest
registre, o simplement se’ls denega la seva inscripció perquè un membre de la
família no té documentació vigent o perquè una mare sola no té tramitat la guàrdia i
custòdia del seu fill, per molt que aquesta família té una necessitat urgent de
vivenda. A més volíem aprofitar aquesta moció per preguntar per la situació de
l’oficina de local d’habitatge del carrer Llobregat que sembla que es troba en una
situació de desbordament amb la formació de cues interminables. Aquesta oficina
ha hagut de reduir l’horari per evitar el col·lapse total.
Respecte al punt quart i cinquè, demanem que es pugui incloure a totes les entitats
i serveis que treballin la problemàtica d’habitatge des de les diferents plataformes
d’afectats per la hipoteca fins els serveis socials que contínuament han de donar
resposta a demandes urgents d’habitatge o de reallotjament.
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SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
Gracias Alcaldesa. Vamos a ver. En relación con los puntos 36 y 38, votamos a
favor y en relación con el 37, el punto primero sí, sí, lo que pasa a estas alturas
siendo los penúltimos, ahora proponer una modificación es una barbaridad, por lo
tanto no voy a hacerla. Vale. Voto en contra y ya está. Es que quería, vamos a ver,
lo suyo sería en el primer punto, sería hacer efectivas las sanciones a todo aquel
que incumpla tal, porque incrementar las sanciones más, es una barbaridad. Entre
otras cosas porque la ordenanza de convivencia y civismo de verdad que..., igual
no lo entiendo así….
El punto primero, en contra y a favor del resto.

SR. GARCÍA MOMPEL (PSC)
La moció 36 li votarem a favor en el ben entès de que hi ha algunes precisions que
se li han de fer. El programa persianes i “aixequem persianes” a Girona és evident
que l’ajuntament de Girona, matisar-li la qüestió, ha decidit tirar per aquest camí en
el tema de la reactivació econòmica de les zones comercials. Nosaltres fem plans
d’ocupació i els dediquem a la formació perquè la llei de barris que era la que ens
donava aquests diners per fer actuacions de caràcter socioeconòmic, evidentment
nosaltres hem preferit inclinar-la o dedicar-la a aquestes altres qüestions en aquest
moment.
Dir-li que s’està fent el treball en aquest sentit, hi ha un punt d’atenció als
emprenedors i per tant des d’aquí hi ha força feina, s’han creat moltes empreses i
evidentment el sector del comerç malgrat haver patit molt, haig de dir que per sort a
la ciutat, no ha estat dels sectors que més han perdut ocupació i que més han
perdut activitat econòmica. Això no és cap excusa, evidentment estic d’acord amb
vostè i en la moció que hem de tirar endavant per aixecar el nivell d’activitat. Més
enllà d’això, bueno crec que estem tots d’acord en que s’han de reactivar les zones
comercials i per totes les raons que s’han donat li votarem favorablement.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Gràcies alcaldessa. Bé Sr. Monrós no dubto en absolut de les bones intencions de
la moció 37 pel tema de la reducció de pintades però nosaltres només li votarem el
punt quart, em sembla que coincidim amb altres grups polítics, no?. I no ho farem
per una raó: en primer lloc l’ordenança del civisme efectivament l’article 72 diu el
que diu però estem en un procés de revisió de l’ordenança i si s’han d’incrementar
les sancions ja s’ha dit aquí, lo lògic i lo normal és analitzar-ho i veure en quina
direcció ha d’anar o no aquest hipotètic increment; en segon lloc dir-li que a través
de l’article 125 i 126 de la mateixa ordenança ja s’aplica els treballs en benefici de
la comunitat, o sigui que això ja es fa i per tant votar-ho aquí té poc sentit. Sobre el
tema dels grafiters professionals, no entenem gaire bé aquesta tipologia ni aquesta
classificació. Nosaltres tenim un funcionament intern coordinat que permet que, des
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de l’àrea de cultura bàsicament, doncs quan hi ha propostes, i vostès les estan
veient a l’avinguda Isabel Catòlica, les estan veient al Pont de la Torrassa, a
l’avinguda Carrilet, en diferents indrets de la ciutat, al solar destinat a l’escola Ernest
Lluch.
Quan hi ha propostes positives, raonades, ben plantejades per part d’artistes de la
ciutat se’ls hi ofereixen tots els mitjans possibles per poder-ho fer, i així es fa, per
tant distingir entre qui és professional, qui no, a qui li donem i a qui no, bueno aquell
que presenta un programa, un projecte, doncs es treballa amb ell. I sobre el tema
de donar a conèixer a la ciutadania el servei de la neteja, en això té raó, hem de fer
un esforç. Actualment tenim un 15 % de les comunitats de propietaris que ens han
donat autorització i al cap de l’any s’han fet, l’any 2015, més de 5.500 intervencions
en comunitats. 5.500 intervencions eh?. Això són més d’una mitjana de més de 15
diàries. Llavors, què pretenem? Sensibilitzar i donar a conèixer aquest servei, que
és necessari, de cara a eradicar aquestes males pràctiques que vostè denunciava a
l’inici. D’aquestes 5.500 actuacions, pensi una cosa, el 90 % les ha detectat el
servei d’inspecció de l’ajuntament. Només el 10 % ha vingut derivat de queixes de
veïns. Ho dic també per posar en valor el serveis tècnics i la gent que treballa en
aquest tema. Sobre la qüestió o no de la neteja que el Sr. Cristian Giménez de la
CUP-Poble Actiu abans comentava, miri la moció al setembre, efectivament està en
estudi. Primer es va implementar un pla de millora urgent a l’últim trimestre del 2015
i s’han revisat amb l’empresa totes i cadascuna de les accions i serveis que presten
i estem amb la redacció d’un informe final. Amb això estem amb l’empresa Foment,
que és la concessionària i sobre el tema de la municipalització, hem iniciat un triple
estudi, un estudi jurídic complex, complexíssim, un estudi econòmic també molt
complex. Perquè això no és tan fàcil com girar una truita i un informe també de
recursos humans i de serveis, que no és fàcil, eh? Però estem treballant en això, ho
dic perquè dono compte en aquest ple d’aquesta qüestió.
Sobre la moció 38. A veure, nosaltres, Sr. Monrós, jo suposo que vostè ha
presentat aquesta moció perquè tenim una nova consellera d’habitatge que és de la
ciutat, coneix molt bé la realitat de la ciutat i vostè doncs suposo que s’ha animat a
presentar-la per aquesta raó. Efectivament és un problema el tema de l’habitatge
però també li haig de dir que ja era hora, que en fi, que es preocupés una mica el
govern de la Generalitat d’aquesta qüestió. I dic això perquè el govern de la
Generalitat sí que té competències.
Aquí tothom s’arroga competències municipals i anem carregant la motxilla però qui
de veritat té competències exclusives en matèria d’habitatge en aquesta comunitat
autònoma que es diu Catalunya, és la Generalitat, i per tant, i li recordo que estan
recollides en l’article 137 de l’estatut, i dic que ja tocava perquè aquí a la ciutat no
hem notat cap acció de govern en el tema de l’habitatge, cap ni un. Li posaré varis
exemples: miri.. la llei 24/2015 es va aprovar el juliol. Podien haver resolt cessions
obligatòries de pisos buits, ara se’n recorden. Vostès tenien tota la informació, el
registre de pisos buits se’ns ha donat l’1 de novembre de 2015, 1 de novembre, set
mesos després de l’aprovació del registre.
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Des de que se’ns ha donat aquest resum, aquell llistat on hem detectat 1.691
habitatges buits amb més de dos anys d’antiguitat declarats per les entitats
financeres, no hem parat de perseguir les entitats financeres per saber cadascun
d’aquests habitatges en quin punt està. D’aquests 1.691, les entitats financeres ens
diuen que tenen 353 en possible estat d’habitabilitat. Això redueix el tema
pràcticament a un 20 %. D’aquest gran parc d’habitatge buit passem a un 20%
d’aquest parc i ens han fet una cosa, aquest govern de la Generalitat, que no és
lleial, que és deixar-nos fora de les negociacions amb els bancs.
L’Agència ha rebut pisos dels bancs, ha rebut miri, a l’any 2015, a l’Hospitalet no ha
arribat cap però la Generalitat declara tenir més de 900 habitatges cedits per les
entitats financeres, jo no sé on són. Una altra qüestió, la Generalitat ha declarat
aquesta setmana tenir 922 habitatges buits a Catalunya de titularitat de la
Generalitat de Catalunya. Jo no sé on són tampoc. Abans s’ha comentat en aquest
ple que hi ha indicis d’habitatges buits en algunes zones de la ciutat. Ara al mes de
juliol van crear l’impost dels pisos buits amb la llei 14/2015. Què han fet? A quants
pisos l’han aplicat? A cap. Ara al mes de març sembla que començaran a aplicar.
Molts gestos però poca eficàcia. Segona reflexió: vostès ens diuen donem trenta
dies per arreglar el món. Per sancionar, per no sé què, miri nosaltres la resolució
d’aquests procediments són complexíssims. No necessitem set anys però
necessitem molt passos, molts. I hem començat a fer dues coses, de comú acord
amb la PAH i amb la federació d’associacions de veïns, perquè aquí tothom parla
de la PAH però jo no sé qui es reuneix amb la PAH; jo sí ho sé perquè tant jo com
el meu equip es reuneix setmanalment amb les quatre PAHs de la ciutat i amb la
federació d’associacions de veïns per tractar aquest tema. Jo no sé qui més es
reuneix. Parlar de la PAH és molt fàcil en abstracte. Fer la feina amb la PAH, no ni
contra ni a favor, no, no, amb la PAH, jo no veig que tanta gent estigui remant.
Sobre el tema dels trenta dies, que demana també per la posada a disposició dels
pisos inscrits en la borsa municipal. Ja estan inscrits.
Abans del 31 de desembre els 419 habitatges que té aquest ajuntament de privats
que han cedit el seu habitatge per posar-lo en el fons de lloguer ja estan en aquest
registre, no cal demanar res, va ser automàtic. Per cert, un fons que es va crear per
abaratir un 20 % el preu de lloguer dels habitatges cedits per privats i que està
funcionant. Però nosaltres volem parlar d’una altra cosa. Nosaltres volem parlar del
lloguer social, del tema de les emergències. L’alcaldessa ho va dir l’altre dia. Tenim
150 habitatges per 250 famílies en una situació d’emergència. Necessitem 150
habitatges. I ens hem entrevistat amb totes les entitats financeres des del mes de
setembre i ens han enredat algunes i altres no i hem donat un termini, ho ha va
posar la pròpia alcaldessa i qui no ha respectat aquest termini, comença a tenir
procediments oberts de sancions. Procediments de declaració anòmala del
habitatge i procediments que si no es tanquen adequadament en cessió voluntària
acabaran en cessió forçosa. Jo voto en contra d’aquesta moció. Ja ho he dit abans
a favor de la 37 el punt 4 només, la resta en contra. I aquesta 38 en contra.
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SR. MONRÒS IBÁÑEZ (CiU)
Sí. Bé, donar les gràcies a les mocions que s’hagin aprovat i en quant...Sí...ehh...
Sr. Castro li agraeixo amb aquest to d’acritud amb la que ha contestat a moltes
coses que gràcies a això ens hem assabentat de la neteja, de la moció d’Esquerra i
d’aquesta de tot allò que fan i que no ens expliquen normalment. Em sembla absurd
i al començament de la intervenció amb que si la consellera és de la ciutat o no.
Però bé, és igual vull dir, ja veig que anava amb bala disparant no?, per votar que
no, no feia falta “fotre” tota aquesta “retahila”, per dir tot el que ha dit i torno a
repetir, vull dir, pot fer les coses com vulgui, gràcies per donar compte de que està
en estudi certes mocions. Encara en queden 70 o 80 suposo que per contestar i
que, bé, miri gràcies a presentar mocions votin sí o votin no, anem traient l’entrellat
del tema.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Igual que ha fet ara el portaveu de Convergència, donar les gràcies al tinent
d’alcalde per informar-nos de com estan el desenvolupament dels dos acords
aprovats al setembre. És això el que demanem, que quan es facin, quan es
desenvolupin els acords de les mocions aprovades, se’ns expliqui, sigui aquí, sigui
quan sol·licitem informació, sigui quan fem preguntes al ple, sigui quan sigui però
que se’ns informi, perquè sinó per nosaltres que no estem al govern, és com si no
s’estigués fent res, simplement és molt fàcil, es ve aquí amb la informació i
s’explica, quan es fan es desenvolupen els acords, està clar, en aquest cas gràcies.
Relació amb l’acusació que ens feia, és fantàstic.
L’acusació que ens feia sobre qui treballa o qui no treballa amb les 4 PAHs de la
ciutat. Bé, la moció, el redactat de la nostra argumentació l’ha fet una persona que
ha participat tres/quatre anys en una de les PAHs de l’Hospitalet. Vostès formen
part del govern, són el govern d’aquesta ciutat. Tenen tota l’obligació de seure amb
les 4 PAHs, faltaria més, faltaria més que no seguessin amb les 4, com si n’hi ha 25
PAHs a la ciutat. És vostè qui s’ha de seure amb elles, això que quedi clar, que no
fa res més del que li toca fer com a tinent d’alcalde, seure’s amb les 4 PAHs.
Nosaltres decidirem on participem cadascun dels militants d’aquest grup polític
punt. Vostè no ens ha de dir on hem de participar. Bastant tenim amb tota la feina
que fem a la ciutat, fora de la ciutat o on ens vingui de gust. Perquè no som govern
nosaltres, és vostè qui forma part del govern. Vostè s’ha de seure amb les 4 PAHs
de la ciutat. Sí?

SR. GARCÍA I MUÑOZ (ERC-AM)
No, agrair que el Sr. Pepe Castro hagi tingut la consideració d’informar a la resta de
grups que hi ha una moció on s’han començat a portar a terme els acords i que ens
haguem assabentat en aquest ple, una mica de sorpresa, “en el último minuto”, i
però moltes gràcies.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC-CP)
Doncs miri jo agraeixo i ho dic sincerament que per exemple un grup polític
d’aquest ple s’hagi preocupat per aquest tema dels habitatges, hagi vingut, hagi
demanat una reunió i se l’hagi pogut explicar allò que fem i allò que no fem.
Després cadascú treu les seves conclusions. Igual que agraeixo les més de 40
preguntes que aquest mes se’ns han fet a l’àrea d’Espai Públic, moltes d’elles
relacionades amb mocions o sigui quan vostès preguntes tenen resposta. I a més
només hem ajornat una perquè ha arribat al final de tot.
No tenim cap problema. Sobre el tema de les PAH. És la meva obligació per tant ho
faig, ho faig amb molt de gust, ho faig ara, ho he fet abans quan no tenia aquesta
responsabilitat, no en tinc cap problema. Sí, senyor Cristian també. Conec bastant
bé el funcionament de la PAH. No anem a fer aquí cap competició però li puc
explicar bastant bé com funcionen les 4 PAH i el paper de la federació
d’associacions de veïns i la feina que han fet, que per cert sempre agraïm, sempre
agraïm. Sobre el tema de l’oficina d’habitatge i de serveis socials que s’ha parlat
abans. Efectivament, s’està fent una feina de coordinació que també vull agrair, tant
de serveis socials com de l’oficina d’habitatge perquè estem en una situació difícil i
també s’està intentant posar solució a aquesta situació de tensió a les famílies que
venen a l’oficina d’habitatge. I una última qüestió per aquesta moció, tenim una
taula d’emergència, una taula composada per tècnics. Nosaltres no estem a favor
de crear ni més comissions ni més taules, perquè ja n’hi ha una comissió perdó que
és una taula d’emergència. Nosaltres tenim amb la Generalitat, aquesta taula està
reconeguda i funciona legalment, per tant tenim tots els instruments legals i tècnics
per assignar els habitatges dels pisos buits que puguem assumir de les entitats
financeres. Moltes gràcies.

Tancat el debat se sotmeten a votació les mocions números 36, 37 i 38; adoptantse els següents acords:
MOCIÓ 36.-

PER REACTIVAR L’ACTIVITAT COMERCIAL A LA CIUTAT.

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel,
Jaume Graells Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i
Rocío Ramírez Pérez; dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana
Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la
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CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 2 vots d’abstenció dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se els acords que
figuren en la seva part dispositiva:

Atès que la crisi econòmica ha deixat la seva empremta en nombrosos aspectes a
la ciutat però que un d’ells és en la disminució de l’activitat comercial i econòmica
als barris de la nostra ciutat.
Donat que d’aquest fet es desprèn que zones de forta activitat comercial com, per
exemple, el carrer del Progrés al barri de Collblanc, han anat substituint les seves
botigues i comerços per locals amb les persianes abaixades.
Vist que a la ciutat de Girona s’està duent amb èxit el programa “Aixequem
persianes” que consisteix en fomentar la implantació d'activitats econòmiques en
locals situats en carrers i barris més afectats per la crisi en relació amb el nivell
d'activitat econòmica així com millorar la cohesió social amb la creació d’un
programa d’ajuts que amorteixi l’impacte que la crisi té en el si de les famílies i les
persones que la pateixen.
Donat que aquest programa incorpora un seguit d’ajuts, tant de tipus econòmic com
d’assessorament estratègic i/o empresarial, dirigits a persones que siguin titulars
d'activitats econòmiques que estableixin la seva activitat en locals que faci com a
mínim 3 mesos que estan tancats.
Vist que la implantació d’aquest programa té un efecte positiu tant pel que fa a
l’emprenedor (que pot accedir a un lloguer més econòmic i a uns ajuts per impulsar
el seu negoci), pel que fa al llogater (que pot tornar a llogar el seu local- sempre que
compleixi els requisits establerts-) com pel que fa a la vida econòmica del barri i de
la ciutat (donat que es reactiva l’economia).
Atès que la reactivació de l’activitat econòmica dels barris i de la ciutat entenem que
és un tema prioritari per l’equip de govern donat que això afavoreix la creació de
nous llocs de treball alhora que millora la qualitat de vida dels hospitalencs.
Per tots aquests motius, el grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
L’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Estudiar, amb el ferm propòsit de dur-lo a terme, l’aplicació de mesures
destinades a fomentar la implantació d’activitats econòmiques en locals buits situats
en carrers i barris més afectats per la crisi en relació amb el nivell d'activitat
econòmica i a millorar la cohesió social, i comunicar, en el termini de tres mesos,
als grups polítics que conformen el consistori el corresponent informe amb les
conclusions a les quals s’ha arribat.
SEGON.- Si l’anterior informe és favorable, aplicar mesures destinades a fomentar
la implantació d’activitats econòmiques en locals buits situats en carrers i barris més

…/…

220

afectats per la crisi en relació amb el nivell d'activitat econòmica i a millorar la
cohesió social tot elaborant un document que reculli els requisits que han de complir
els possibles beneficiaris (tant emprenedors com llogaters) així com les ajudes i/o
subvencions a les que poden optar, per part de l’administració competent, i els
criteris que les regulen.
TERCER.- Donar trasllat d’aquesta moció a tots els Consells de Districte, a les
associacions d’empresaris, botigues i comerciants de la ciutat, els sindicats,
l’ASSAT+50 i les diferents associacions de veïns.

MOCIÓ 37.NETEJA.

PER REDUIR LES PINTADES INCÍVIQUES I POTENCIAR-NE LA

Atès que, la nostra ciutat acumula un gran nombre de pintades a tots els barris i que
en comptes de reduir-se, cada cop se’n van fent més. Inclòs en algunes zones
d’alguns barris, els mateixos veïns asseguren que cada dia en tenen de noves, fins
al punt que ho accepten i es resignen a tenir-ho com un fet habitual.
Donat que, molts d’aquests veïns desconeixen el servei de neteja de pintades de
parets i façanes o bé no saben com s’ha de gestionar el tràmit amb l’Ajuntament i
per tant les pintades és van acumulant.
Vist que, l’acumulació de pintades dóna una mala imatge dels barris i, en
conseqüència, una mala imatge de tota la ciutat. Al mateix temps, genera una
sensació d’inseguretat a la ciutadania, que moltes vegades no correspon a la
realitat.
Donat que, hem de distingir el que són les pintades incíviques sense més ànim que
el d’embrutar d’aquells artistes grafiters que volen expressar-se amb aquesta
tècnica als espais corresponents.
Vist que l’ordenança del civisme i la convivència de l’Ajuntament contempla, en el
seu article número 72 (Grafits, pintades i altres expressions gràfiques), el següent:
És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra
expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fetes amb
qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.), en façanes dels immobles, tanques de
parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit,
monuments, edificis públics i, en general, sobre elements del paisatge urbà i de
les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general. La
infracció a aquest precepte tindrà el caràcter de molt greu si es realitza sobre
monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà.
1. No obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització de qualsevol
expressió gràfica, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud, la
qual anirà acompanyada d’un esbós en el qual s’indiquin les mesures,
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dia i lloc de la realització.
2. Quan la concreta expressió gràfica es realitzi en un bé privat que es trobi
instal·lat de manera visible o permanent en la via pública, serà
necessària, a més a més del permís de la persona titular de l’esmentat
bé, l’autorització expressa de l’Ajuntament.
3. Si amb motiu d’una activitat autoritzada, de qualsevol mena, es produeix
un deslluïment, per qualsevol tipus d’expressió gràfica, a qualsevol lloc
de la via pública, les persones organitzadores dels actes en seran
responsables i restaran obligades a restablir l’estat original del bé en
concret.
4. Els agents de la Guàrdia Urbana, en els casos recollits en els apartats
anteriors, podran retirar o intervenir cautelarment els materials o mitjans
emprats, quan es realitzin sense l’autorització municipal corresponent i,
si s’escau, de la persona titular del bé privat, sens perjudici de la
imposició de les sancions corresponents.
5. L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà, amb el consentiment previ de
les persones titulars dels béns privats afectats, netejar o reparar els
danys efectuats per qualsevol tipus d’expressió gràfica, amb càrrec a la
persona denunciada i sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents. Si es tracta de béns de titularitat municipal, l’Ajuntament
podrà rescabalar-se de les despeses que suposa la neteja o la
reparació, sens perjudici també de la imposició de les sancions
corresponents.
Per aquests motius, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:
Havent estat sotmesa la proposta d’acord a votació per separat de cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, els resultats són els següents:
a) Ha estat REBUTJAT el punt PRIMER amb 18 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira
Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUP-PA, Sr. Christian
Giménez Marquez; i amb 8 vots a favor dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
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ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
PRIMER.- Incrementar les sancions a tota la ciutadania que incompleixi l’article
72 de l’ordenança de civisme i en cas de no poder fer front al pagament de la
sanció, commutar-ho per serveis a la ciutadania en l’àmbit de la neteja.

b) Ha estat REBUTJAT el punt SEGON amb 15 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; dels
representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes,
Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; i del representant de la CUPPA, Sr. Christian Giménez Marquez; i amb 11 vots a favor dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i dels REGIDORS NO
ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro;
assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
SEGON.- Crear una autorització personal per als grafiters professionals
addicional a les autoritzacions que contempla el punt 2 de l’article 72 de
l’ordenança de civisme. D’aquesta forma s’agilitza el tràmit per aquells
comerciants o ciutadans que volen cedir un espai privat per a la realització d’un
grafiti. Això permet, també, tenir un registre dels grafiters professionals que
tenim a la ciutat.

c) Ha estat APROVAT el punt TERCER amb 12 vots a favor dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants del PP, Srs/Sres.
Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín;
dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; amb 11 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E,
Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto
Martínez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:

…/…

223

TERCER.- Lliurar els espais públics on habitualment es realitzen pintades no
autoritzades, als grafiters amb autorització per tal que la neteja del mur, paret o
façana no suposi un cost addicional per al consistori.

d) S’aprova per unanimitat el punt QUART, que literalment diu:
QUART.- Donar a conèixer a la ciutadania el servei de neteja de parets i
façanes de l’Ajuntament, amb algun tipus de campanya publicitària, i els
procediments per poder sol·licitar-lo.
e) Ha estat APROVAT el punt CINQUÈ amb 15 vots a favor dels representants
de CIUTADANS, Srs./Sres. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narvaez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants d’ICV-EUiAPIRATES-E, Srs./Sres. Ana González Montes, Juliana Carballeira Pascual i
Ivan Nieto Martínez; dels representants del PP, Srs/Sres. Sonia Esplugas
González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín Hermosín; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i
Muñoz; del representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; del representant de la
CUP-PA, Sr. Christian Giménez Marquez; i dels REGIDORS NO ADSCRITS,
Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón Ramiro; i amb 11 vots en
contra dels representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José
Castro Borrallo, Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells
Veguin, Jesús Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez
Pérez; assistents presents en el moment de la votació i que literalment diu:
CINQUÈ.- Donar trasllat a les associacions de veïns i de comerciants de la
ciutat i a totes les entitats veïnals per donar coneixement de les mesures
adoptades.

Donada la votació per separat dels acords, aquesta moció ha estat aprovada pel
Ple de l’Ajuntament, amb el següent text literal.
Atès que, la nostra ciutat acumula un gran nombre de pintades a tots els barris i que
en comptes de reduir-se, cada cop se’n van fent més. Inclòs en algunes zones
d’alguns barris, els mateixos veïns asseguren que cada dia en tenen de noves, fins
al punt que ho accepten i es resignen a tenir-ho com un fet habitual.
Donat que, molts d’aquests veïns desconeixen el servei de neteja de pintades de
parets i façanes o bé no saben com s’ha de gestionar el tràmit amb l’Ajuntament i
per tant les pintades és van acumulant.
Vist que, l’acumulació de pintades dóna una mala imatge dels barris i, en
conseqüència, una mala imatge de tota la ciutat. Al mateix temps, genera una
sensació d’inseguretat a la ciutadania, que moltes vegades no correspon a la
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realitat.
Donat que, hem de distingir el que són les pintades incíviques sense més ànim que
el d’embrutar d’aquells artistes grafiters que volen expressar-se amb aquesta
tècnica als espais corresponents.
Vist que l’ordenança del civisme i la convivència de l’Ajuntament contempla, en el
seu article número 72 (Grafits, pintades i altres expressions gràfiques), el següent:
És prohibit realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra
expressió gràfica, ja es tracti de dibuixos, escrits i/o gargots, fetes amb
qualsevol matèria (tinta, pintura, etc.), en façanes dels immobles, tanques de
parcs, jardins, solars i/o obres, rètols dels carrers, senyals de trànsit,
monuments, edificis públics i, en general, sobre elements del paisatge urbà i de
les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies públiques en general. La
infracció a aquest precepte tindrà el caràcter de molt greu si es realitza sobre
monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà.
1. No obstant això, l’Ajuntament podrà autoritzar la realització de qualsevol
expressió gràfica, prèvia presentació de la corresponent sol·licitud, la
qual anirà acompanyada d’un esbós en el qual s’indiquin les mesures,
dia i lloc de la realització.
2. Quan la concreta expressió gràfica es realitzi en un bé privat que es trobi
instal·lat de manera visible o permanent en la via pública, serà
necessària, a més a més del permís de la persona titular de l’esmentat
bé, l’autorització expressa de l’Ajuntament.
3. Si amb motiu d’una activitat autoritzada, de qualsevol mena, es produeix
un deslluïment, per qualsevol tipus d’expressió gràfica, a qualsevol lloc
de la via pública, les persones organitzadores dels actes en seran
responsables i restaran obligades a restablir l’estat original del bé en
concret.
4. Els agents de la Guàrdia Urbana, en els casos recollits en els apartats
anteriors, podran retirar o intervenir cautelarment els materials o mitjans
emprats, quan es realitzin sense l’autorització municipal corresponent i,
si s’escau, de la persona titular del bé privat, sens perjudici de la
imposició de les sancions corresponents.
5. L’Ajuntament, de forma subsidiària, podrà, amb el consentiment previ de
les persones titulars dels béns privats afectats, netejar o reparar els
danys efectuats per qualsevol tipus d’expressió gràfica, amb càrrec a la
persona denunciada i sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents. Si es tracta de béns de titularitat municipal, l’Ajuntament
podrà rescabalar-se de les despeses que suposa la neteja o la
reparació, sens perjudici també de la imposició de les sancions
corresponents.
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Per aquests motius, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet d’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Lliurar els espais públics on habitualment es realitzen pintades no
autoritzades, als grafiters amb autorització per tal que la neteja del mur, paret o
façana no suposi un cost addicional per al consistori.
SEGON.- Donar a conèixer a la ciutadania el servei de neteja de parets i façanes de
l’Ajuntament, amb algun tipus de campanya publicitària, i els procediments per
poder sol·licitar-lo.
TERCER.- Donar trasllat a les associacions de veïns i de comerciants de la ciutat i
a totes les entitats veïnals per donar coneixement de les mesures adoptades.

MOCIÓ 38.- PER GARANTIR L’EFICIÈNCIA I EFICÀCIA DE LA GESTIÓ DELS
PISOS BUITS A LA CIUTAT. Ha estat REBUTJADA amb 13 vots en contra dels
representants del PSC-CP, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Valles, Mercè Perea Conillas, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Manuel Brinquis Pérez, José M. García Mompel, Jaume Graells Veguin, Jesús
Husillos Gutierrez, M. Ángeles Sariñena Hidalgo i Rocío Ramírez Pérez; i dels
REGIDORS NO ADSCRITS, Srs./Sres. Rafael Jiménez Ariza i Cristina Santón
Ramiro; amb 10 vots a favor dels representants de CIUTADANS, Srs./Sres. M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narvaez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Srs./Sres. Ana González
Montes, Juliana Carballeira Pascual i Ivan Nieto Martínez; dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni García i Acero i Jorge García i Muñoz; del
representant de CiU, Sr. Jordi Monrós Ibáñez; i del representant de la CUP-PA, Sr.
Christian Giménez Marquez; i amb 3 vots d’abstenció dels representants del PP,
Srs/Sres. Sonia Esplugas González, Pedro Alonso Navarro i Fco. Javier Martín
Hermosín; assistents presents en el moment de la votació.

PRECS I PREGUNTES

a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors.

ICV-EUiA-PIRATES-E
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de gener
de 2016, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Ivan
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
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efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
26/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del
Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el
proper dia 23/02/2016 en relació a: “Bé, a col·lació del que deia el company,
hi ha una altra situació de gent que està vivint al carrer, dins d’una finca o d’una
pastilla allà a la plaça Europa, al davant de l’edifici de Puig...”
Resposta:
Davant la localització o constància d’un assentament dins del municipi, la
primera actuació del servei de Guàrdia urbana és la localització i identificació de
les persones, així com la situació i condició en la que es troben, per derivar la
problemàtica als departaments corresponents.
En el cas concret referent a la plaça Europa, davant de l’edifici de la Puig,
l’última intervenció es va realitzar el dia 15 de febrer, en una actuació conjunta
de guàrdia urbana i altres serveis municipals. La zona va quedar desallotjada i
neta desprès d’haver-se realitzat totes les gestions prèvies indicades.
Ben atentament,”
•

En relació amb el prec formulat en el Ple ordinari de 26 de gener de 2016, pel
regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Ivan Nieto
Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari GarciaCalvillo, que literalment diu:
Senyor,
Respecte al prec que veu formular el passat Ple del 26 de gener de 2016, i
segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a
intentar que les respostes arribin amb una mica més de temps abans de
començar el Ple, us informo que ens donem per assabentats de la vostra
petició.
Ben atentament,

•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de gener
de 2016, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Juliana Carballeira Pascual, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
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per escrit, efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència
i Civisme, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
26/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del
Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el
proper dia 23/02/2016 en relació a: “Bé fa dos mesos es va apropar ja una
moció que ordenava actualitzar el Pla Director de la Bicicleta, s’ha complert el
termini, volíem saber cóm està aquest tema, perquè no hem rebut cap notícia
sobre el compliment d’aquesta moció i el termini ja està exhaurit...”
Resposta:
L’actualització del Pla director de la Bicicleta, està subsumit en el Pla de
Mobilitat Urbana que es troba en fase d’aprovació definitiva. En aquest, es
recullen les accions a desenvolupar durant aquest mandat; com per exemple
una de les previstes en un futur immediat, aprovada avui mateix per la Junta de
Govern local, seran les obres d’implantació del carril bicicleta a la Travessia
Industrial, entre la Rambla de la Marina i l’Avinguda Mare de Déu de Bellvitge.
Ben atentament,”
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de gener
de 2016, per la portaveu del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sra.
Anna González Montes, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que veu formular a la sessió plenària de data 26 de
gener de 2016 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple,
en relació amb l’estat de les gestions amb el Govern Central sobre l’acollida de
persones refugiades pel conflicte armat a Síria, us comunico el següent:
Tal i com queda establert a l’article 149.1.2 de la Constitució Espanyola
desenvolupada a l’article 34 de la Llei Orgànica 4/2000, de l’11 de gener; el dret
d’asil i la resolució de la condició de refugiat/da es una competència exclusiva
de l’Estat desenvolupada pel Ministeri de l’Interior. Per aquesta raó l’Ajuntament
de L’Hospitalet s’ha posat a disposició del Govern Central per a l’acollida de
refugiats, sol·licitant expressament que no es demorin els tràmits per a dotar
amb l’estatus de refugiat al nombre de persones que la Unió Europea estipuli
per l’Estat Espanyol.
Per part de l’Ajuntament, des del mes de setembre s’ha mantingut comunicació
fluida amb la Creu Roja a L’Hospitalet com a entitat reconeguda pel Ministeri per
a l’acolliment de refugiats, s’ha habilitat un portal a la web municipal
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(http://www.l-h.cat/webs/especials/856562_1.aspx?id=1) on ciutadans a nivell
individual i entitats poden inscriure’s com a voluntaris per ajudar en el moment
de l’arribada dels refugiats i s’han realitzat sessions informatives amb les
entitats i voluntaris implicats.
Per tant, l’Ajuntament de L’Hospitalet, com la resta d’ajuntaments de l’Estat,
seguim a l’espera d’instruccions de l’organisme competent.”
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de gener
de 2016, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Ivan
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr.
José M. García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data
26 de gener de 2016, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple, en relació als acords de la moció sobre el mitjans de comunicació, l’informo:
Que el Consell d’Administració de La Farga Gestió d’Equipaments Municipals,
SA. en data 25 de març del 2009, va designar a la Sra Anna Esteve Garcia, per
exercir les tasques de directora dels Mitjans de Comunicació, “fins que es
cobreixi definitivament l’esmentat lloc de treball”, el qual es troba en procés de
conclusió.
Pel que fa a la resta d’acords, resten pendents de la constitució del Consell de
Ciutat, tal com es recull a l’acta de l’Ajuntament en Ple de data 27 d’octubre de
2015.
Atentament,”

•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de gener
de 2016, pel regidor del grup polític municipal d’ICV-EUiA-PIRATES-E, Sr. Ivan
Nieto Martínez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr.
José M. García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data
26 de gener de 2016, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple, en relació al balanç de la pista de gel, l’informo:
Que l’empresa “AP Productions” va contractar amb La Farga la cessió temporal
de 4500 m2 de l’espai central per la que va abonar la quantitat de 40.000 euros
(més IVA), així com 5.000 euros (més IVA) per la ubicació d’un espai bar. A més
d’aquest conceptes, les despeses de funcionament i consums generades fins al
31 de desembre, amb un import total de 61.530,34 (més IVA).
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Atentament,”

ERC
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de gener
de 2016, pel regidor del grup polític municipal d’ERC, Sr. Jorge García Muñoz,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la
Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè
Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta realitzada oralment durant la sessió del ple de data
26/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del
Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el
proper dia 23/02/2016 en relació a: “Sí, jo volia preguntar si l’equip de govern
és conscient dels assentaments o persones que estan vivint en cotxes i
furgonetes a l’aparcament que hi ha entre avinguda Catalunya i les vies del tren,
on està el parc aquell al final del carrer Teide,...”
Resposta:
Segons informe de l’intendent de la guàrdia urbana de data 15/02/2016, des del
servei durant l’últim mes s’ha realitzat un servei especial de vigilància a la zona
d’estacionament delimitada pel carrer Teide, carrer Granada, Av. Catalunya i
Av. Torrent Gornal i no s’han detectat assentaments i/o acampades en el lloc ni
tampoc activitat sobre manipulació de bombones de butà. Consultada la base
de dades, en el termini de tres mesos, no hem rebut cap trucada fent referència
als fets esmentats.
Respecte a la situació de persones vivint en cotxes i furgonetes a la zona
d’estacionament, durant el mes de gener es va detectar un cas i va quedar
solucionat al dia següent. No obstant, de forma habitual es controla
l’abandonament de vehicles en general a les zones d’estacionament i s’inicien
els corresponents expedients d’abandonament en els casos comprovats.
Ben atentament,”

CUP-Poble Actiu
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de gener
de 2016, pel portaveu del grup polític municipal de CUP-Poble Actiu, Sr.
Khristian Giménez Márquez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica, Sr.
José M. García Mompel, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària de data
26 de gener de 2016, i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple, en relació a la composició dels membre del Consell d’Administració La
Farga, SA, li reitero la resposta lliurada el passat 26 de gener de 2016, en
contestació a la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 003304 i data 19 de gener de 2016, la qual
feia referència al mateix tema.
Atentament,”
•

En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de gener
de 2016, pel portaveu del grup polític municipal de CUP-Poble Actiu, Sr.
Khristian Giménez Márquez, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 26 de gener de 2016, en relació al
Pla Municipal de replantació de l’arbrat de la Ciutat, el passat dia 9 de febrer es
va celebrar una compareixença amb la Cap de Secció, en funcions, de Parcs i
Jardins.
En aquesta compareixença, a més de explicar-li l’estat del Pla municipal de
replantació de l’arbrat de la Ciutat, es va acordar fer-li entrega de còpia de
diferents documents, que estem preparant i que li seran lliurats en breu.
Atentament,”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma.
Per part dels regidors del grup polític municipal del 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 per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
28 i 29 de gener i 3 i 11 de febrer de 2016 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.6096, de 28 de gener de 2016.
“El grupo municipal de Ciudadanos en virtud del artículo 55 del Reglamento
del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada
el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relació al fanal situat al carrer Santiago Apostol 73, aquest regidor i el seu grup
municipal sol·licitem:
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•

que es repari de manera adequada.

•

conèixer per escrit el sistema de gestió d’aquestes incidències al carrer i
d’altres que puguin generar un perill a la ciutadania.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciudadanos, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 6096 i data 28 de gener de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació al fanal situat al carrer
Santiago Apòstol, 73, us comunico el següent:
La incidència corresponent a la reparació del fanal ha estat introduïda al sistema de
gestió d’incidències per a la seva resolució, i per part dels serveis tècnics es
realitzarà un estudi luxomètric per comprovar la existència de manca d’il·luminació.
En quant a la seva petició de conèixer el circuit de gestió d’incidències, en breu
realitzarem una compareixença per poder fer la explicació utilitzant com a base
directament el software de gestió.
Atentament,”
2.-RGE núm.6098, de 28 de gener de 2016.
“El grupo municipal de Ciudadanos en virtud del artículo 55 del Reglamento
del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada
el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relació a la il·luminació de la cantonada entre l’Avinguda Can Serra i el Carrer
Peñíscola, actualment hi ha una manca d’il·luminació al carrer.
Per això, aquest regidor i el seu grup municipal sol·licitem:
•

Que es facin les gestions pertinents per tal que es resolgui aquesta
problemàtica d’il·luminació a l’esmentada zona.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciudadanos, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
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efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la Pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 6098 i data 28 de gener de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació a la il·luminació de la
cantonada de l’Av. Can Serra amb C/. Peñíscola, us comunico el següent:
Per part dels serveis tècnics municipals s’ha procedit a la medició de la luminància
a la zona de l’Av. Can Serra, 101, que comprèn les cantonades amb el C/.
Peñíscola. Si bé a les cantonades el nivell d’il·luminació permet una bona visibilitat,
a la zona del gual per accés de vehicles a l’institut s’ha detectat un dèficit, que fa
necessari procedir a un reforç de l’enllumenat existent.
Hem contactat amb la companyia ENDESA per instal·lar en els suports que tenen
ubicats en aquest tram de vorera uns punts de llum, de manera provisional, per
solucionar aquesta mancança amb rapidesa.
Atentament,”
3.-RGE núm.6570, de 29 de gener de 2016.
“El grupo municipal de Ciudadanos en virtud del artículo 55 del Reglamento
del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada
el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a la Conferencia “ #LHsuma12”, realizada el día 20 de enero de 2016.
Este regidor y su grupo municipal solicitan conocer:
-

El Coste de la Conferencia #LHSuma12 de Núria Marín realizada el 20 de
enero (organización y adecuación del lugar de la conferencia).

-

El Coste de la difusión de este acto (coste del marketing y propaganda
dedicada para dar a conocer la conferencia a los vecinos y entidades).

-

El Coste del Streaming de la Conferencia #LHSuma12 en la Web del
Ayuntamiento.
(http://www.l-h.cat/webs/especials/conferencia/streaming.aspx).”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciudadanos, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Coordinadora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Mari Garcia-Calvillo,
que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 6570, de data 29 de gener de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin
contestada en el Ple Ordinari del dia 23 de febrer de 2015, en relació a “la
conferència “#LHsuma12” realitzada el dia 20 de gener de 2016.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
4.-RGE núm.7621, de 3 de febrer de 2016.
“Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans a de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, fa el següent prec a fi i efecte de que sigui contestat en el
proper Ple Ordinari del dia 23 de febrer de 2016.
PREC:
Demano que s’instal·li il·luminació suficient en la totalitat de la zona que actualment
utilitzen com aparcament en el solar situat al carrer Pompeu Fabra (Barri de Sant
Feliu) que es mostra en la fotografia adjunta. En cas de que no estigui prevista
aquesta instal·lació o que no es pugui fer per alguna raó, se’ns faci saber per
escrit.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciudadanos,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte als Prec presentats en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament amb
números i dates següents:
• 7621 de data 3 de febrer de 2016
• 7630 de data 3 de febrer de 2016
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
siguin contestats en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 de febrer de
2016, us comunico que em dono per assabentat de les vostres peticions.
Atentament,”
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5.-RGE núm.7628, de 3 de febrer de 2016.
“Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans a de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada
en el proper Ple Ordinari del dia 23 de febrer de 2016.
Exposició de motius:
Respecte a la zona que actualment molts vehicles utilitzen com pàrking situada al
carrer Pompeu Fabra (barri de San Feliu) que es mostra en la fotografia adjunta,
Pregunta:
Sol·licito conèixer el mètode de vigilància o dispositiu utilitzat per Guàrdia Urbana
per garantir la seguretat en la zona.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciudadanos, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 7628 i de data 3/2/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 23/02/2016 en relació a: “Respecte a la zona que
actualment molts vehicles utilitzen com pàrking situada al carrer Pompeu Fabra
(barri de San Feliu) que es mostra en la fotografia adjunta,...”
Resposta:
Segons informe de l’intendent de la guàrdia urbana de data 18/02/2016, la vigilància
de les zones d’estacionament es fa per les unitats territorials de la guàrdia urbana
en el decurs de la seva tasca diària i al llarg dels tres torns de servei. Es realitzen
vigilàncies especials en funció de problemàtiques concretes detectades pel mateix
servei o per demandes externes rebudes. Durant els últims sis mesos no hem rebut
cap trucada al respecte.
Informar-vos que aquesta zona d’estacionament es troba dins els límits territorials
del nostre municipi limítrof amb el d’Esplugues. Per això, aquesta zona
d’estacionament, a nivell de competències d’actuació, tot i ser compartida amb el
municipi esmentat, el treball és conjunt. En cas de detectar-se alguna problemàtica,
sempre es coordina l’actuació dels cossos policials de les dues poblacions.
Recordar-vos que la denominació del barri es “Sanfeliu”
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Ben atentament,”
6.-RGE núm.7630, de 3 de febrer de 2016.
“Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans a de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, fa el següent prec a fi i efecte de que sigui contestat en el
proper Ple Ordinari del dia 23 de febrer de 2016.
PREC
Demano la millora d’il·luminació de la zona de la sortida de l’ascensor del metro L5
Can Boixeres i el camí fins arribar al carrer Estronci (barri de San Feliu) que es
mostra en la fotografia adjunta. En el cas de que no estigui prevista aquesta millora;
demano conèixer per escrit els motius i raonaments que motiven que l’Ajuntament
es desentengui de la bona il·luminació de la zona tractada en l’exposició de motius.”

En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal de Ciudadanos,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte als Prec presentats en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament amb
números i dates següents:
• 7621 de data 3 de febrer de 2016
• 7630 de data 3 de febrer de 2016
segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què
siguin contestats en el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 de febrer de
2016, us comunico que em dono per assabentat de les vostres peticions.
Atentament,”

7.-RGE núm.7634, de 3 de febrer de 2016.
“Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans a de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada
en el proper Ple Ordinari del dia 23 de febrer de 2016.
Exposició de motius:
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Respecte a l’“APP” para smartphones “Neteja LH”
Pregunta:
Quin ha estat el cost d’aquesta aplicació durant l’exercici 2015?
I el número de ciutadans de la nostra ciutat que han utilitzat aquesta aplicació
durant l’any 2015?
També demano una distribució d’aquestes incidències per barris i per trimestres.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciudadanos, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la Pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 7631 i data 3 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació a l’APP per smartphones
“Neteja LH”, us comunico el següent:
Aquesta aplicació no té cap cost afegit. S’ha realitzat per tècnics de F.C.C. i és
absolutament dirigida per l’Ajuntament.
Durant l’any 2015 ha hagut 5.815 incidències generades per ciutadans.
A continuació els hi facilitem les dades de nombre d’incidències per districte i
trimestre, corresponents a l’any 2015.

DTE. I
DTE. II
DTE. III
DTE. IV
DTE. V
DTE. VI

Núm.
incidències
1er trimestre
310
243
244
231
68
95

Núm.
incidències
2n trimestre
310
394
275
240
207
98

Núm.
incidències
3er trimestre
401
359
291
238
156
128

Núm.
incidències
4rt trimestre
439
379
241
250
82
136

Atentament,”
8.-RGE núm.7637, de 3 de febrer de 2016.
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“Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans a de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada
en el proper Ple Ordinari del dia 23 de febrer de 2016.
Exposició de motius:
Respecte a l’ “APP” para smartphones “Seguretat Ciutadana LH”
Pregunta:
Quin ha estat el cost d’aquesta aplicació durant l’exercici 2015?
I el número de ciutadans de la nostra ciutat que han utilitzat aquesta aplicació
durant l’any 2015?
També demano una distribució d’aquestes incidències per barris i per trimestres.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciudadanos, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 7637 i de data 3/2/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 23/02/2016 en relació a: “Respecte a l’APP para
smartphones Seguretat Ciutadana lH...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
9.-RGE núm.7638, de 3 de febrer de 2016.
“Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans a de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, fa la següent pregunta a fi i efecte de que sigui contestada
en el proper Ple Ordinari del dia 23 de febrer de 2016.
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Exposició de motius:
Respecte a la situació dels tres punts de llum del carrer Sanfeliu, 110 que es
mostren en la fotografia adjunta
Pregunta:
Sol·licito conèixer si aquesta il·luminació és competència de l’Ajuntament (tenint en
compte que són pisos de protecció oficial).
En cas de resposta afirmativa a la primera pregunta; sol·licito la immediata posada
en marxa d’aquesta il·luminació.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciudadanos, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la Pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 7638 i data 3 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació a la situació dels tres
punts de llum del carrer Sanfeliu, 110, us comunico el següent:
Aquests punts de llum van ser instal·lats i connectats a la comunitat per l’empresa
que va construir l’edifici. Posteriorment van demanar la connexió a l’enllumenat
públic, però la manca d’adequació a les normes per defectes de la instal·lació van
fer impossible la connexió. Es va emplaçar a l’empresa per tal que esmenés
aquestes deficiències, i poder realitzar així la connexió, però van demanar una
demora per donar-hi compliment.
En el moment en què s’esmenin els desperfectes aquesta instal·lació passarà a
formar part de la xarxa d’enllumenat públic, i s’assumirà també el seu manteniment.
Atentament,”
10.-RGE núm.9587, d’ 11 de febrer de 2016.
“Jesús Amadeo Martín González, regidor del Grup Polític Municipal de
Ciutadans a de l’Ajuntament de l’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del REGLAMENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, fa el següent prec a fi i efecte de que sigui contestat en el
proper Ple Ordinari del dia 23 de febrer de 2016.
PREC:

…/…

239

Demano que s’instal·lin dues senyals verticals, en les dues direccions de circulació,
com la que s’adjunta en la foto següent, al pas de vianants de l’Institut Torras i
Bages de Can Serra.”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Ciudadanos, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme,
Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que heu presentat en el Registre General d’entrada amb
numero 9587 i de data 11/2/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 23/02/2016 en relació a: “Demano que s’instal·lin
dues senyals verticals, en les dues direccions de circulació, com la que s’adjunta en
la foto següent, al pas de vianants de l’Institut Torras i Bages de Can Serra...”
Resposta:
En relació al seu prec informar-lo que aquestes senyals es troben instal·lades en els
dos sentits de circulació per delimitar la zona escolar corresponent a l’institut, què
es més amplia que el pas de vianants.
Aquestes senyals que indiquen, s’instal·len en l’entorn de zones escolars i vies amb
centres escolars pròxims. Per senyalitzar els passos de vianants existeix una
senyalització específica.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb el
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 56 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies
26 i 29 de gener i 1, 2, 5 8 i 10 febrer de 2016 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
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Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.-RGE núm.5336, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a la partida presupuestaria 04.1321.467.00.00 Transferencias a
Consorcios, esta regidora quiere conocer:
-

Cuál es el coste total de la firma de convenio con el Consorci de
Normalització Lingüística 2015.
Solicitamos una copia del mismo. ”

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 Regidor d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells Veguin, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5336 i data 26 de gener i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 de febrer de 2016, en relació al cost total de
la signatura de conveni amb el Consorci de Normalització Lingüística 2015, ens
plau informar-li que:
L’aportació anual ordinària de l’Ajuntament de l’Hospitalet al Consorci de
Normalització Lingüística és de 138.733,05 €. A aquesta xifra cal afegir el conveni
específic per a la realització dels cursos d’acollida al que es destina una partida de
42.000 €.
Li adjuntem còpia del conveni.
Ben atentament,”
2.- RGE núm. 5341, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
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Solicitamos conocer que cursos se realizan en el CEMFO actualmente y los
previstos para todo el año 2016, así como que financiación hay por parte de la
Generalitat y el Ayuntamiento.”

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’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M.
García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5341 i data 26 de gener de 2016, 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 23 de febrer de 2016, en
relació als cursos que es realitzant actualment al CEMFO, l’informo,
Que l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació està duent a terme un total de 42
cursos de formació, en els quals hi participen un total de 807 persones, els recursos
destinats mitjançant subvenció atorgada per la Generalitat són 1.193.429,90 €, amb
una aportació municipal de 8.500,00 €..
Als cursos ja iniciats, es sumaran els propers mesos, un total de 15 cursos més,
adreçats a un total de 311 alumnes, finançat per la Generalitat amb una subvenció
d’1.821.532,18 €, amb una aportació municipal de 22.053,36 €.
El tipus de programa, la duració i calendari d’execució, el col·lectiu particular dels
alumnes als que s’adreça i la resta de detalls del conjunt cursos que l’Àrea dur a
terme, està a disposició dels grups municipals a les dependències de l’Àrea de
Promoció Econòmica i Ocupació.
Atentament,”

3.- RGE núm. 5343, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación al número total de vados que han requerido una modificación de la
estructura de la acera de esta ciudad esta regidora solicita conocer:
-

Cuantos están al corriente de pago.
Cuantos están pendientes de pago.
Cuantos siguen construidos a pesar de que cuya licencia ya ha sido
revocada
A cuánto asciende el valor económico del depósito de garantía de restitución
de la acera.

…/…

242

-

Cuándo tiene previsto este Ayuntamiento restituir las aceras afectadas por
vados cuya licencia ya ha sido revocada.”

En relació amb la aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
Popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè
Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 5343 i de data 26/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 23/02/2016 en relació a: “En relación al número
total de vados que han requerido una modificación de la estructura de la acera de
esta ciudad...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
4.- RGE núm. 5345, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
Solicitamos conocer las deudas pendientes reconocidas o no que la Generalitat
tiene con este ayuntamiento a fecha 31 de diciembre de 2015.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 5345 i data 26 de gener de 2016 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 23 de febrer de 2016, en
relació a:
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“Solicitamos conocer las deudas pendientes reconocidas o no que la
Generalitat tiene con este ayuntamiento a fecha 31 de diciembre de 2015.“
A 31 de desembre de 2015, el deute de la Generalitat amb l’Ajuntament ascendeix
a 15.910.774,75 €.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 5349, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En fecha 9 de enero de 2015 este grupo municipal presentó una pregunta a Pleno
con el número de registro 1000, en relación a la noticia de una multa impuesta por
la Autoridad Catalana de la Competencia por restricciones a la libertad de los
consumidores en la elección de la empresa de servicios funerarios.
En fecha 27 de enero se nos contesta desde el equipo de gobierno municipal lo
siguiente:
“(…) us comunico que no estem d’acord amb aquesta resolució i presentarem
recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya”.
Por todo ello, esta regidora solicita conocer:
•
•
•

Si se ha presentado dicho recurso.
En qué fase del procedimiento está.
En caso de que haya finalizado el recurso cual ha sido la resolución.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 5319 i data 26 de gener de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació al recurs contenciós
administratiu que s’havia de presentar davant el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, contra la resolució d’imposició de multa a l’Ajuntament de l’Hospitalet
per restriccions a la llibertat dels consumidors en la elecció de la empresa de
serveis funeraris, us comunico el següent:
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•

Si s'ha presentat recurs contra la multa referida:

El recurs contenciós administratiu es va presentar davant del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, el dia 5 de febrer de 2015, formalitzant-se com a recurs
Ordinari núm. 49/2015, de la Secció 5a, de l’esmentat Tribunal.
El dia 10 de febrer de 2015, el membre del grup municipal del Partit Popular Sr.
Javier Díez Crespo, va comparèixer a les oficines de l’Assessoria Jurídica
municipal, on se li va lliurar tota la documentació relativa a l’expedient, segons la
seva petició. Entre aquests documents figurava la interposició del recurs judicial.
•

En quina fase del procediment està

Es troba en període de conclusions pendents de realitzar per la part demandada
(Autoritat Catalana de la Competència).
•

En cas que hagi finalitzat el recurs quina ha estat la resolució

Com s'ha assenyalat anteriorment, el procés no ha finalitzat.
Atentament,”
6.- RGE núm. 5351, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a la pregunta efectuada el 16 de abril de 2015 con el número de registro
de entrada 20.191 referente a una obra ornamental con forma piramidal ubicada en
la zona de las calles Amadeo Torner con Aprestadora y que dio lugar a una moción
posterior presentada por este grupo municipal y aprobado por el Ayuntamiento
Pleno en julio de 2015, el acuerdo número uno decía:
“Estudiar con participación ciudadana el futuro de la construcción piramidal para
evitar accidentes y situaciones de riesgo tanto a niños como a adolescentes de la
zona”.
Por todo ello, esta regidora solicita conocer:
•
•
•

Si ya se ha realizado el estudio.
En caso afirmativo, en que ha consistido este proceso participativo y cuantas
personas han participado.
Cuáles han sido las conclusiones sobre dicho estudio.”
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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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“En relació a la pregunta formulada pel grup municipal del Partit Popular, amb núm
de Registre General d’Entrada 5.351, de data 26 de gener de 2016, referent a
l’element urbà ornamental, format per plans inclinats i integrat en la urbanització del
carrer Aprestadora i l’entorn del camp municipal de futbol de Santa Eulàlia, que va
ser objecte d’una moció aprovada en el ple municipal del mes de juliol de 2015, i on
es pregunta:
-

-

Si s’ha realitzat l’estudi, amb participació ciutadana, sobre el futur de dit
element urbà per tal d’evitar riscos d’accidents als infants i adolescents de la
zona.
En cas afirmatiu, en què ha consistit el procés participatiu i quantes
persones han participat.
Quines han estat les conclusions de dit procés.

S’informa:
-

-

-

L’alternativa a la presència d’aquest element urbà és la seva demolició
substituint la superfície ocupada per zona pavimentada amb les mateixes
característiques de l’entorn.
En data del present escrit, s’ha elaborat, per part dels serveis tècnics
municipals, l’estudi econòmic de la demolició d’aquest element urbà i nova
pavimentació de la superfície, del qual resulta un import de contracte, IVA
inclòs, de 176.905,65 €.
El referit estudi-valoració es traslladarà a l’òrgan de participació ciutadana
constituït en el Districte III, el Consell de Districte, a fi que, en la seva
propera sessió, pugui ser debatut i valorat als efectes de decidir si aquesta
actuació s’inclou entre les inversions que es planificaran en el referit
districte.
A la vista que encara no s’ha produït el debat i valoració d’aquesta qüestió
en el sí del Consell de Districte, no hi ha encara conclusions sobre aquest
assumpte.

Atentament,”
7.- RGE núm. 5355, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
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Solicitamos conocer el número de entradas vendidas y el importe obtenido de cada
una de las representaciones del Teatro Joventut y del Auditori Barradas
(desglosados por espectáculos) del año 2015.”

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 Regidor d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells i Veguin, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5355 i data 26 de gener de 2016, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 de febrer de 2016, sobre el nombre
d’entrades venudes i la recaptació de les representacions del Teatre Joventut
i de l’Auditori Barradas de l’any 2015, em plau informar-li:
Que s’adjunta relació d’entrades venudes i la recaptació corresponent dels
espectacles de l’any 2015 celebrats al Teatre Joventut i a l’Auditori Barradas.
Cordialment,”
8.- RGE núm. 5356, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
Solicitamos conocer el número de ciudadanos a los que se prestó ayuda para pagar
algún recibo de agua, electricidad o gas durante el año 2015, desglosados por
concepto y suministros.”

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 Concejal de Igualdad y Bienestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de este Ayuntamiento,
con el número 5356 y fecha 26 de enero de 2016, y según lo que dispone el artículo
55 del Reglamento Orgánico del Pleno con efectos de que sea contestada en el
Pleno Ordinario que se celebrará el día 23 de febrero de 2016 con relación al
número de personas que han recibido ayudas durante el año 2015 para pagar
suministros, decirle que:
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El total de ciudadanos que han recibido algún tipo de ayuda en concepto de
suministros es de 1.321 por un importe total de 236.248€.
Desde los Servicios Sociales de l’Hospitalet, habitualmente, se han tramitado,
ayudas para el pago de los suministros; el programa del AMB (Área Metropolitana
de Barcelona) ha supuesto un incremento al presupuesto municipal destinado al
pago de ayudas por este concepto.
En el cuadro adjunto se detallan los importes por concepto o tipo. Así mismo, se
incluyen otro tipo de ayudas que han sido concedidas para el pago de otros gastos
relacionados con los suministros y que no son exclusivamente el pago de recibos,
cómo son las altas. Indicar que en las ayudas tramitadas antes de la adhesión al
programa del AMB -en consecuencia, ayudas concedidas con presupuesto
municipal- no se recogía el tipo de suministro (agua, gas, electricidad).
Tipos concepto

Importe ayuda

Personas usuarias

AGUA

30.375,30 €

258

ELECTRICIDAD

52.340,07 €

303

GAS

12.877,69 €

127

OTROS (alta de suministro, …)

43.681,58 €

219

AYUDAS SUMINISTROS *

96.973,36 €

414

236.248,00 €

1.321

Suma total por conceptos:

* Ayudas tramitadas antes de la adhesión al Programa de la AMB; no se
recogía la tipología de suministro.
Atentamente,”
9.- RGE núm. 5357, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En el marc del conveni amb la Diputació de Barcelona de suport a la programació
d’arts escèniques i musicals per l’any 2015, la Generalitat de Catalunya té amb
l’Ajuntament de L’Hospitalet un compromís per un import de 65.000,00€
Per tot això aquesta regidora i el seu grup municipal sol·licitem conèixer:
•
•

Si aquests pagaments s’han fet efectius.
En cas que no sigui així, quan s’estima aquest ajuntament que es faran.”
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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 Regidor d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells i Veguin, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5357 i data 26 de gener de 2016, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 de febrer de 2016, en la que
sol·licitaven informació respecte si s’ha fet efectiu el pagament del conveni amb la
Diputació i la Generalitat de suport a la programació d’arts escèniques i musicals
per l’any 2015, ens plau informar-li que:
Consultada l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals i d’acord amb la petició de la
pregunta, us informem del següent:
Del Conveni amb la Diputació i la Generalitat de suport a la programació d’arts
escèniques i musicals per l’any 2015, la Generalitat li correspon una aportació de
65.000.- €, dels quals s’han cobrat 52.000.- € que corresponen al 80% , amb data 3
d’agost de 2015.
Cordialment,”
10.- RGE núm. 5359, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a concesión de las paradas en los mercados municipales, esta regidora
y su grupo municipal solicitamos conocer:
•
•
•
•
•

Cuáles son los requisitos para poder acceder.
Qué ayudas se dan a los solicitantes y que medidas de dinamización hay
para abrir las paradas cerradas.
Qué actividades y cuantas paradas de cada una se permiten en un mismo
mercado municipal.
Qué número de paradas cerradas hay en total y cuáles de ellas tiene
disponible actualmente el ayuntamiento.
Qué medidas ha tomado el gobierno municipal para ayudar a que los
propietarios de las paradas cerradas puedan traspasarlas.”

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’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M.
García Mompel, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General
d’aquest Ajuntament, amb número 5359 i data 26 de gener de 2016, i,
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 de febrer de
relació a la concessió de les parades dels Mercats Municipals, l’informo,

d’Entrada
segons el
què sigui
2016, en

Que la forma d’ accedir a la titularitat d’una parada pot ser, o bé per la tramitació i
resolució del contracte de servei públic, segons el que estableix la llei, o bé, per
autorització municipal d’una cessió entre un concessionari i un particular, segons
s’estableix al Reglament Municipal de Mercats.
Que periòdicament l’Ajuntament, d’acord amb les Comissions Mixtes de Mercats, i
per incentivar la presentació d’ofertes en aquesta època de crisi, procedeix a ofertar
les parades sense cap tipus de licitació i sense activitat predeterminada.
Pel que fa al Mix comercial, les activitats existents i el seu número, es calcula en
funció de l’àrea de influencia i població, de l’anàlisi de la oferta comercial, de la
quota potencial comercialitzable en alimentació fresca i de la renda disponible de la
població de cada mercat.
Que properament, s’obrirà el procés pel qual s’ofertarà la totalitat de les unitats de
venda tancades i de titularitat municipal de tots els Mercats Municipals, en total, 40
interiors, més 5 locals comercials al Mercat de Can Serra, i que per facilitar el seu
traspàs, des del 2013, l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per a la prestació
de servei als mercats municipals i per a l’ocupació del domini públic per l’exercici
del comerç, contempla la reducció a la meitat els percentatges fixats, als seus
apartats 7.1, 7.2 i 7.3.
Atentament,”
11.- RGE núm. 5360, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a la limpieza en los mercados municipales, esta regidora y su grupo
municipal solicitamos conocer:
•
•

Si existe un Plan especifico de limpieza para mercados.
En caso afirmativo en qué consiste.”

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

…/…

250

pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M.
García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General
d’aquest Ajuntament, amb número 5360 i data 26 de gener de 2016, i,
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes de
contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 de febrer de
relació la neteja dels Mercats Municipals, l’informo,

d’Entrada
segons el
què sigui
2016, en

Que mitjançant conveni amb les diferents associacions de concessionaris dels
Mercats Municipals, la gestió de la neteja, el manteniment, l’obertura i el seu
tancament, està cedida a les diferents associacions existents.
Que des de la seva aprovació, a l’any 1985, l’esmentat règim d’actuació s’ha
modificat en dues ocasions, a l’any 2000, quan l’associació de paradistes del
Mercat de Can Serra va renunciar a dur a terme aquesta gestió, i al 2013, quan es
va procedir a la recuperació dels serveis del Mercat de la Florida, passant a ser
assumits per l’Ajuntament, mitjançant els corresponents contractes de serveis.
Atentament,”
12.- RGE núm. 5361, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a las guarderías municipales de la ciudad esta regidora y su grupo
municipal solicitamos conocer:
•

Qué empresas gestionan las guarderías indicando el inicio y vencimiento de
los contratos.”

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 Regidor d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells i Veguin, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5361 i data 26 de gener i, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic de Ple a efectes de què sigui contestada en el
Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 de febrer de 2016, en relació a les empreses
concessionàries de les escoles bressol municipals i els terminis de contractació, li
adjuntem el quadre explicatiu següent:
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ESCOLA
BRESSOL
MUNICIPAL

EMPRESA QUE LA
GESTIONA

DATA INICI
DE
CONTRACTE

EBM LA
CASA DELS
ARBRES
EBM LA
CASA DEL
MOLÍ
EBM LA
CASA DEL
PARC
EBM LA
CASA DELS
CONTES
EBM LA
CASA DE
LES FLORS
EBM LA
CASA DE LA
MUNTANYA

ESTEL BLAU,
JARDÍ D’INFANTS.
S.L.
ENCÍS, SERVEIS A
LES
PERSONES.SCCL
EDUCARE XXI, SL

POSSIBILITAT
DE
PRÒRROGA

1/10/2015

DATA
VENCIMENT
DE
CONTRACTE
31/08/2017

1/10/2015

31/08/2017

Màxim 2 anys

1/10/2015

31/08/2017

Màxim 2 anys

EDUCARE XXI, SL

1/10/2015

31/08/2017

Màxim 2 anys

EDUCARE XXI, SL

1/10/2015

31/08/2017

Màxim 2 anys

EDUCARE XX, SL

1/09/2014

31/08/2016

Màxim 1 any

Màxim 2 anys

Ben atentament,”
13.- RGE núm. 5362, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a las “Fiestas de Primavera”, y a las diferentes actividades que se
realizan durante la celebración de las mismas, esta regidora y su grupo municipal
solicitamos conocer:
•

Si este ayuntamiento ha previsto distribuir las actividades que se desarrollan
por los diferentes barrios de la ciudad a fin de poder repartir las fiestas entre
todos ellos.”

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 Regidor d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells i Veguin, que literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5362 i data 26 de gener de 2016, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 de febrer de 2016, en relació a les
Festes de Primavera, i en concret a la pregunta: “Si este ayuntamiento ha previsto
distribuir las actividades que se desarrollan por los diferentes barrios de la ciudad a
fin de poder repartir las fiestas entre todos ellos”, em plau informar-li que:
Les primeres Festes de Primavera de L’Hospitalet es van celebrar per primer cop al
1980 i van néixer amb la voluntat de ser una celebració festiva de referència per a
tota la ciutat, any rere any es va anar configurant com la Festa Major de L'Hospitalet
que és realitza al voltant de les dates de St. Jordi.
Les Festes s’estructuren a partir d’un programa d’actes que combina la tradició, la
innovació, la implicació de les entitats i associacions i la participació dels ciutadans i
ciutadanes. Una concentració d’actes en quatre dies que es converteix en un
producte de consum d’oci i cultura que transcendeix el nivell local i atreu a persones
d’altres indrets i en conseqüència són també un aparador urbà que dona prestigi i
visibilitat a la ciutat. Per aconseguir aquest impacte i visibilitat és imprescindible una
centralitat urbana, és a dir, un entorn reconegut per la ciutadania, de fàcil accés,
què concentri la major part dels esdeveniments i que faci atractiva la participació
ciutadana.
Entenem que aquest espai urbà li correspon a l’eix format per la Rambla Just
Oliveras i Rambla de la Marina fins el parc de Bellvitge i des de La Farga fins al
Parc de la Remunta. Aquest contorn urbà al voltant de la Plaça de l’Ajuntament és
el millor indret per a una celebració festiva que pretén ser identificada i reconeguda
pel conjunt de la ciutat.
Només caldria fer un repàs a les Festes Majors de qualsevol ciutat d'arreu per
reconèixer que la concentració d’actes del programa s’ubica en un espai prou
definit, cèntric i en el qual el conjunt de la ciutadania pot sentir-se identificat.
Cal afegir que és un debat habitual la centralització o descentralització d'actes i la
relació centre-perifèria des d'un punt de vista festiu. En aquest sentit voldria citar un
paràgraf del llibre Cultura y ciudad de Iñaki López de Aguileta que diu el següent:
"En nuestra opinión, la fiesta patronal exige un espacio o recinto festivo identificado
como tal, un lugar central que normalmente ha de coincidir con el eje vital de la
ciudad: plaza mayor, casco viejo. (...) La desconcentración, llevada al extremo,
desmerece la fiesta. (...) La centralidad espacial trata de contribuir a lo que
podríamos llamar centralidad simbólica de la fiesta, la percepción de su importancia
y, en consecuencia, la implicación por parte de los ciudadanos."
Per últim dir que les Festes de Primavera de l’Hospitalet, com a festa major de la
Ciutat, ja ha assolit ja un model prou definit, amb un conjunt d’activitats molt
representatives i consolidades, i es realitza en uns espais prou identificats per la
ciutadania.
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També cal dir que les Festes de Primavera obren un extens calendari festiu, de
maig a setembre, amb l'organització de festes majors a tots els barris que hi ha a la
ciutat, per tant considerem que la resta del barris ja gaudeixen de la seva pròpia
festa major, amb tot això volem manifestar que des d'un punt de vista tècnic,
organitzatiu i d'impacte és del tot recomanable mantenir el model establert.
Cordialment,”
14.- RGE núm. 5363, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a los “Casals d’Avis” de la ciudad, esta regidora y su grupo municipal
solicitamos conocer:
•
•
•

Cuántos “Casals d’Avis” hay en la ciudad y su titularidad.
Qué horarios realizan.
Qué modelo de gestión tiene cada uno y en caso de que lo gestione una
entidad, cual es.”

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
per la Regidora de Govern de Gent Gran, Sra. Mª Ángeles Sariñena Hidalgo, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5363 i data 26 de gener de 2016, i segons el què
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el 23 de febrer de 2016, en relació als Casals
d’Avis de la ciutat, us informem de què:
A la ciutat de l’Hospitalet hi ha actualment 15 Casals de Gent Gran i s’està
construint un de nou al barri del Centre (Ca n’Arús). A continuació es detallen els
horaris, la titularitat i el tipus de gestió que es porta a terme en els diferents Casals:
Casal
Sant Josep

Horari
De 10 a 13 i de 16
a 20h

Titularitat
Municipal

Sant Feliu

De 10 a 13 i de 16

Municipal

Gestió
Junta Associació Jubilats i
Pensionistes
amb el suport de tècnics
municipals
Junta Associació Jubilats i
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a 20h

La Torrassa

De 10 a 13 i de 16
a 20h

Municipal

Santa
Eulàlia

De 10 a 13 i de 16
a 20h

Municipal

Provençana

De 10 a 13 i de 16
a 20h

Municipal

Can Serra

De 10 a 13 i de 16
a 20h

Municipal

Pubilla
Casas

De 10 a 13 i de 16
a 20h

Municipal

Ermita

De 10 a 13 i de 16
a 20h

Municipal

Gornal

De 10 a 13 i de 16
a 20h

Municipal

Centre

De 10 a 13,30 i de
15 a 20h

Generalitat

Progrés

De 10 a 13,30 i de
15 a 20h

Generalitat

Florida

De 10 a 13,30 i de
15 a 20h

Generalitat

Bellvitge

De 10 a 13,30 i de
15 a 20h

Generalitat

Mina

De 10 a 13 i de
16 a 20 h
De 10 a 13 i de
16 a 20h

Fundació La
Caixa
Fundació La
Caixa

Prado

Pensionistes
amb el suport de tècnics
municipals
Junta Associació Jubilats i
Pensionistes
amb el suport de tècnics
municipals
Junta Associació Jubilats i
Pensionistes
amb el suport de tècnics
municipals
Junta Associació Jubilats i
Pensionistes
amb el suport de tècnics
municipals
Junta Associació Jubilats i
Pensionistes
amb el suport de tècnics
municipals
Junta Associació Jubilats i
Pensionistes
amb el suport de tècnics
municipals
Junta Associació Jubilats i
Pensionistes
amb el suport de tècnics
municipals
Junta Associació Jubilats i
Pensionistes
amb el suport de tècnics
municipals
Personal
funcionari de la
Generalitat
(conserge i administrador)
Personal
funcionari de la
Generalitat
(conserge i administrador)
Personal
funcionari de la
Generalitat
(conserge i administrador)
Personal
funcionari de la
Generalitat
(conserge i administrador)
Junta Associació
Junta Associació
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“

15.- RGE núm. 5364, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En la zona de Gran Vía Sud, (en los bloques de viviendas) hay unas zonas de
aparcamiento para los vecinos catalogados como “Zona Verde”. Los vecinos tienen
que abonar semanalmente el ticket para poder aparcar.
Esta regidora y su grupo municipal solicitamos conocer:
•

Si este ayuntamiento contempla la posibilidad de cambiar el abono semanal
por un abono mensual que facilite a los vecinos el pago del mismo.

•

Si se puede estudiar la posibilidad de aplicar una bonificación en el pago del
ticket por buena conducta viaria, como ya hacen otros municipios.”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè
Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 5364 i de data 26/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 23/02/2016 en relació a: “En la zona de Gran Via
Sud, (en los bloques de viviendas) hay unas zonas de aparcamiento para los
vecinos catalogados como “zona verde”. Los vecinos tienen que abonar
semanalmente el ticket para poder aparcar...”
Resposta:
No está previsto cambiar el ticket semanal de la zona de estacionamiento regular
(zona verde). Este período está vinculado al período máximo que se establece en la
ordenanza de Mobilidad para poder tener estacionado el vehículo en el mismo
lugar de una calle.
Actualmente el ticket semanal de un euro ya es una tarifa bonificada. No obstante,
se está estudiando en las futuras implantaciones de las zonas de estacionamiento
regulado en nuestro municipio, y si procede, será el momento de plantear su
revisión.
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Ben atentament,”

16.- RGE núm. 5365, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación al barrio de San Ildefons-Cerdà hace unos años se realizó un plan de
modernización del barrio. De dicho plan según nos han informado se ha realizado
una primera parte.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitamos conocer:
•
•
•
•
•

En qué año se aprobó este Plan de modernización de la zona de San
Ildefons-Cerdà y en qué consistía el proyecto.
Cuál es el Presupuesto destinado.
Plazos de ejecución.
Si dicho Plan ha sido consensuado con la Asociación de Vecinos y
entidades.
Si queda alguna parte pendiente, cuando se ejecutará.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 5365 i data 26 de gener de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació a un pla de
modernització del “barri San Ildefons-Cerdà”, us informo:
Desconeixem el “barri San Ildefons-Cerdà”. Entenem que es refereixen al barri de
Granvia Sud.
L’any 2008 l’Ajuntament va elaborar un avantprojecte per a la “Ordenació dels
espais interiors de les illes limitades pels carrers Granvia, Escultura, Arquitectura i
Literatura”. En el moment de la redacció l’avantprojecte es va consensuar amb els
veïns i entitats de la zona.
Al 2009, amb càrrec als fons d’inversió FEIL es va desenvolupar una part d’aquest
avantprojecte, concretament el “Projecte d’urbanització de l’espai lliure C/. CiènciesArquitectura-Granvia”, que consistia en la millora de l’enllumenat, pavimentació i
millora de l’accessibilitat del barri. El pressupost de les obres executades va ser de
1.158.796,23 €.
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La resta de les actuacions es van redefinint segons els plans d’inversió, sempre
comptant amb l’acord d’entitats i veïns. Resten actuacions de pavimentació de vials
i ampliació de la zona de jocs infantils existent.
No obstant això, si l’actuació a que es refereixen no és aquesta, restem a la seva
disposició.
Atentament,”
17.- RGE núm. 5367, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a la moción aprobada por el Ayuntamiento Pleno en fecha 30/09/15,
referente a la adhesión de la ciudad a la “Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats
Amigables amb la Gent Gran”.
Este regidor solicita conocer:
•

Que acciones de planificación se están llevando a cabo atendiendo a los
requisitos que marca dicho programa para la adhesión de nuestra ciudad.

•

Si se ha establecido algún tipo de evaluación sobre la adaptación de las
personas mayores en nuestra ciudad.

•

En qué estado se encuentra la elaboración del plan de acción.

•

Qué personas, organismos y colectivos están participando en la elaboración
del mismo.”

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
per la Regidora de Govern de Gent Gran, Sra. Mª Ángeles Sariñena Hidalgo, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 5.367 de data 26/01/2016 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què siguin contestada
en el Ple Ordinari del dia 23 de febrer de 2016.
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Us comuniquem que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per
recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
18.- RGE núm. 5369, de 26 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
Solicitamos conocer el motivo por el cual en la calle Ermita sobre los números 50 al
58 de nuestra ciudad no se ha realizado el asfaltado y la conexión al colector
central.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 5369 i data 26 de gener de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació a asfaltat i connexió de
claveguerons del C/. Ermita “sobre los números 50 al 58”, us comunico el següent:
S’ha realitzat una actuació de reparació dels desperfectes més significatius de
l’aglomerat asfàltic al C/. Ermita de Bellvitge a l’alçada del núm. 52, segons
programació establerta a la incidència generada el passat mes de novembre.
Pel que fa a la connexió al col·lector central, indicar-li que les connexions de les
finques a la xarxa general de clavegueram corresponen a les comunitats de
propietaris, i es tramiten mitjançant una “petició de connexió i construcció o
reparació de claveguerons en vial públic”. D’altra banda en aquesta zona existeixen
uns desguassos en mal estat, que es situen en zones privades i el manteniment
dels quals s’ha de fer des de la comunitat de propietaris.
Atentament,”

19.- RGE núm. 6402, de 29 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
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De acuerdo con la pregunta con entrada en el registro general 1104 el 9 de enero
de 2015, formulada por un concejal del Partido Popular, el Gobierno municipal
afirmaba no tener ninguna información fidedigna sobre el número de viviendas
vacías en la ciudad, a pesar de que la PAH ya manejaba una estimación.
Por todo ello, esta regidora solicita conocer:
•

¿Tiene el gobierno municipal información fidedigna sobre el número de
viviendas vacías privadas en la ciudad? ¿Cuántas?

•

¿Tiene el gobierno municipal información fidedigna sobre cuántas de esas
viviendas vacías son propiedad de entidades financieras?

En caso de que la fuente de esa información fidedigna sea la PAH y al margen del
ascenso electoral de Podemos en la ciudad.
• ¿qué otra razón hay para el cambio de criterio del gobierno municipal?
Sin entrar a valorar el fondo de la cuestión.
• ¿Al amparo de qué acto administrativo se autoriza al Gobierno Municipal a
imponer las sanciones anunciadas en la conferencia anual de la alcaldesa?
• ¿Dónde se establece la fecha límite del 31 de enero que anunció la
alcaldesa?”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“En relació a la pregunta formulada pel grup municipal del Partit Popular, amb núm
de Registre General d’Entrada 6402, de data 29 de gener de 2016, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de febrer de 2016 referent al parc
d’habitatges buits a la ciutat, i on es pregunta:
-

-

Si el govern municipal té informació fefaent sobre el nombre d’habitatges
privats buits a la ciutat i quants son.
Si el govern municipal té informació fefaent sobre quants d’aquests
habitatges són propietat d’entitats financeres.
En cas que la font d’informació fefaent sigui la PAH i al marge de l’ascens
electoral de Podemos a la ciutat, quina altra raó h ha per al canvi de criteri
del govern municipal?
A l’empara de quin acte administratiu s’autoritza al govern municipal a
imposar les sancions anunciades en la conferència anual de l’alcaldessa.
On s’estableix la data límit de 31 de gener que va anunciar l’alcaldessa?
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S’informa:
En data del present escrit de resposta, l’Ajuntament disposa de les dades,
relatives a L’Hospitalet de Llobregat, del Registre d’Habitatges Buits de
Catalunya, que es crea a l’empara de la Llei 1/2015, de 24 de març, de
mesures per a la mobilització dels habitatges provinents de processos
d’execució hipotecària, i que li ha estat lliurat a l’Ajuntament per part de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en data 28 d’octubre de 2015.
D’acord amb aquest registre, a la ciutat hi havia declarats pels grans
tenidors, en el mes d’octubre de 2015, un total de 1.684 habitatges buits en
mas d’entitats financeres i grans tenidors d’habitatge en general, dels quals
només 352 es declaren, pels propis titulars, com a lliures i en condicions
d’habitabilitat.
Pel que fa a la pregunta sobre si la informació fefaent sobre el parc
residencial buit prové de la PAH, em plau fer constar que no és així, sinó
que, tal i com ja ens hem referit, la informació se’n deriva del Registre oficial
d’Habitatges Buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Pel que fa a la pregunta sobre en quin acte administratiu s’autoritza al
govern municipal a imposar sancions als bancs, es fa constar que la
competència per a la imposició de les sancions no es fonamenta en cap acte
administratiu sinó en la legislació vigent.
La Llei 24/2015, de 29 de juliol, ve a completar les determinacions
sancionadores de la llei 18/2007, de 28 d’octubre i, en conseqüència,
completa el marc legal en matèria de sancions d’habitatges buits.
Concretament, la regulació de la cessió obligatòria dels habitatges buits, es
recull a l’article 7 de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, així com per la
Disposició Final Primera de la mateixa llei.
En la mateixa línia, la Llei 18/2007, de 28 de desembre, habilita a les
administracions públiques a requerir la ocupació immediata dels habitatges
que estiguin buits per un període superior a 2 anys. Aquesta situació de
desocupació permanent i injustificada
es configura, d’acord amb
l’esmentada llei, com a una situació anòmala en matèria d’habitatge (art
41.1.a de la llei 18/2007) que comporta l’incompliment de la funció social de
l’habitatge (art.5.2.b de la llei 18/2007).
Se’n desprèn doncs, que els ens locals disposen de competències,
concurrents amb la Generalitat sota el principi de subsidiarietat, amb
preferència dels ens locals, en matèria sancionadora per l’incompliment de
la funció social de l’habitatge i/o utilització anòmala dels mateixos.
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Finalment, pel que fa a la pregunta relativa a la data límit de 31 de gener,
ens plau aclarir que aquesta data és potestativa i, en conseqüència, respon
a criteris propis del govern municipal establint aquest límit, amb caràcter
general, per a que els grans tenidors d’habitatges manifestin la seva voluntat
de col·laborar i cedir part del seu parc residencial buit per a la gestió del
lloguer social a favor de famílies en situació d’exclusió residencial
Atentament,”
20.- RGE núm. 6405, de 29 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
Sobre la noticia publicada en el Diari de LH titulada Els delictes van baixar a la
ciutat un 3,5% durant 2015, a esta regidora le interesa saber:
•
•
•
•
•

¿Cuántas faltas se registraron en 2015 en la ciudad de L'Hospitalet? Y en
2014? ¿Y en 2013?
¿Cuántas faltas se cometieron en cada uno de los barrios en 2015? ¿Y en
2014? ¿Y en 2013?
¿Cuántos servicios a petición de la ciudadanía en temas de seguridad,
convivencia y civismo ha realizado la Guardia Urbana en 2014? ¿Y en
2013?
¿Cuántas incidencias recogió la Oficina Municipal de Gestión de Incidencias
de Convivencia y Civismo de comunidades de vecinos en los años 2013,
2014 y 2015?
¿Cuántas incidencias recogió la Oficina Municipal de Gestión de Incidencias
de Convivencia y Civismo de hechos en la vía pública?

Donde hace referencia a "los casos de incivismo suben un 14,4%"...
• ¿Cuál es el número de casos de incivismo registrados en 2015? ¿Y en
2014? ¿Y en 2013?
• ¿De qué tipo son estos casos? ¿Cuántos ha habido de cada tipo en los
últimos 3 años?”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè
Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 6405 i de data 29/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 23/02/2016 en relació a: “Sobre la noticia
publicada en el Diari de LH titulada Els delictes van baixar a la ciutat un 3,5% durant
2015...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
21.- RGE núm. 6583, de 29 de gener de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a los agentes cívicos que prestan sus servicios en la ciudad.
Esta regidora solicita conocer:
•

Cuantos agentes cívicos hay actualmente trabajando.

•

Si existe un programa especifico, en qué consiste.

•

Cuántos de estos agentes cívicos trabajan todo el año.

•

En caso de que solo trabajen temporalmente, en qué época se les contrata.

•

Qué funciones realizan.”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè
Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 6583 i de data 29/01/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 23/02/2016 en relació a: “En relación a los
agentes cívicos que prestan sus servicios en la ciudad...”

…/…

263

Resposta:
Actualmente hay 4 agentes cívicos en la ciudad. Su misión es informar sobre la
ordenanza del civismo y la convivencia aprobada por el Ayuntamiento de
l’Hospitalet, para mejorar su grado de conocimiento y cumplimiento entre la
ciudadania. Promueven actitudes cívicas, ofrecen información y sensibilización para
fomentar la convivencia y el respeto entre la ciudadania, Detectan posibles
incumplimientos de la ordenanza, informando sobre las consecuencias que se
pueden derivar y ofrecen alternativas correctas al comportamiento observado por el
ciudadano.
Asi mismo velan para que todos los ciudadanos puedan utilizar los espacios
públicos, conforme al destino para el que se establecieron, y cuidan de que se haga
un buen uso de los bienes públicos de la ciudad, de acuerdo con lo que establece la
ordenanza municipal.
Los agentes cívicos colaboran en temas de civismo de forma coordinada con los
agentes de guardia urbana en el territorio.
Está previsto que los agentes cívicos contratados desde noviembre de 2015,
trabajen hasta el mes de junio. La voluntad del área es prolongarlo una vez
analizada su implementación con la finalidad de tener más datos que permitan
definir con mayor eficacia el servicio.
Ben atentament,”
22.- RGE núm. 6969, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a las señalizaciones provisionales que suelen ponerse cuando se van a
realizar algún trabajo sobre la acera, calle o árboles, esta regidora
RUEGA:
•

Se puedan poner estas señalizaciones a una altura que evite que las
personas ciegas o con visibilidad reducida se puedan chocar con ellas.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte al prec presentat en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament amb
número 6969 i data 1 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestat en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, us comunico que em dono per
assabentat de la vostra petició.
Atentament,”
23.- RGE núm. 6971, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a los semáforos de la ciudad, esta regidora solicita conocer:
•

Cuantos semáforos hay.

•

Cuantos semáforos sonoros hay actualmente.

•

Si este ayuntamiento contempla la posibilidad de adaptar los semáforos a
través de aplicaciones como por ejemplo “Ciberpas” para facilitar a las
personas ciegas su uso y para evitar las molestias que ocasionan por la
noche a los vecinos el ruido que provocan los semáforos sonoros.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 6971 i data 1 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació als semàfors de la Ciutat,
us comunico el següent:
En quant al nombre de semàfors, és més adient parlar d’encreuaments
semaforitzats que de semàfors. Actualment tenim 261 encreuaments semaforitzats
instal·lats i funcionant.
Els mòduls per invidents estan instal·lats a la totalitat dels encreuaments, tret de
l’existent a l’Av. Manuel Azaña/Poliesportiu L’Hospitalet Nord. Tots compten amb la
tecnologia que vostès esmenten o similar (funcionament amb comandament a
distància activat per la persona invident, per la qual cosa no poden funcionar
contínuament, si no és que existeix alguna anomalia). Es considera anomalia, i per
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tant incidència, tant la no activació com el funcionament “espontani” de l’equip,
donant lloc a l’ordre de treball per a l’empresa de manteniment.
Atentament,”
24.- RGE núm. 6972, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
Solicitamos conocer cuántos convenios hay firmados con la ONCE y cuáles son.”
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 Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 6972 i data 1 de febrer de 2016 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 23 de febrer de 2016, en relació als convenis signats amb l’ONCE, dirvos que la Regidora d’Igualtat i Benestar Social no té signat cap conveni amb la
citada organització.
Atentament,”
25.- RGE núm. 6973, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a las marquesinas de la ciudad.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
-

Cuantas marquesinas hay.

-

Cuantas están adaptadas para las personas ciegas.

-

Qué previsión existe para el cumplimiento de la totalidad de marquesinas
adaptadas.”
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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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè
Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 6973 i de data 1/02/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 23/02/2016 en relació a: “En relacion a las
marquesinas de la ciudad...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària.
Ben atentament,”
26.- RGE núm. 6975, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación al colectivo de personas ciegas de la ciudad.
Esta regidora solicita conocer:
•

Si existe un plan específico para la eliminación de barreras arquitectónicas.

•

En qué fase está actualmente este proyecto.

•

Qué fases faltan por desarrollar.

-

Qué previsión existe para el cumplimiento de dicho plan. (plazos).”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 6975 i data 1 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
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se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació al “col·lectiu de persones
cegues de la ciutat”, us comunico el següent:
Per tal de donar compliment a la Llei 20/1991, que determina que tots els municipis
de Catalunya han de redactar un pla d’accessibilitat municipal per a la eliminació de
barreres arquitectòniques, l’Ajuntament va encarregar al CRID (Consorci de
Recursos per a la Integració de la Diversitat) la redacció del Pla d’Accessibilitat del
Municipi l’any 1995.
Així mateix l’Ajuntament va encarregar l’estudi corresponent per elaborar un pla
relatiu als locals de pública concurrència a l’any 1994. Posteriorment va procedir a
encarregar la resta del pla fent treballs de diagnosi valoració i el Pla d’etapes de la
Via Pública, dels Edificis Municipals i del Transport, treballs tots aquests que van
finalitzar a l’any 1997.
El Pla d’etapes de la Via Pública es va temporalitzar en cinc etapes des del 1999
fins el 2008.
El Ple de l’Ajuntament va aprovar al 2002 el Pla Director de Mobilitat Sostenible,
que estableix com a criteri el nou disseny de les voreres mínimes de la ciutat a 2,25
metres.
L’any 2006 l’Ajuntament de l’Hospitalet encarrega a la Diputació de Barcelona la
revisió del Pla existent. El Pla revisat és lliurat al 2008, i incorpora els apartats de
comunicació i participació.
Durant tot el temps transcorregut des de l’aprovació del primer Pla d’Accessibilitat
del Municipi l’Ajuntament ha anat realitzant successives actuacions, tant en obra
nova com en remodelació o reforma, vetllant sempre per l’eliminació de barreres.
En compliment d’allò que estableix la nova Llei 13/2014, del 30 d’octubre,
d’accessibilitat, l’Ajuntament procedirà, en els terminis establerts (tres anys des de
l’entrada en vigor de la Llei), a la revisió del Pla d’Accessibilitat vigent per a
adequar-ne el contingut a les noves disposicions.
El Pla d’Accessibilitat està en fase d’execució contínua, no manca cap fase per
desenvolupar.
Atentament,”
27.- RGE núm. 6977, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
De cara a esta próxima primavera, esta regidora solicita conocer:
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-

Qué medidas están previstas por este Ayuntamiento para evitar las larvas
del mosquito tigre, cucarachas y ratas en la ciudad.”

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 Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 6977 i data 1 de febrer de 2016 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 23 de febrer de 2016, en relació a mesures previstes per problemàtica
plagues, dir-vos què:
Des del Servei de Salut, Negociat de Salut Ambiental, es porten a terme els
programes de lluita integrada contra la presència de plagues fonamentats, no
només en l’aplicació de plaguicides, si no també amb el recolzament d’altres
accions: manteniment i neteja de l’espai públic, col·locació de barreres físiques,
civisme, i campanyes de sensibilització ciutadana, entre d’altres. Aquests
programes es porten de forma continuada, i s’intensifiquen més en l’època
estiuenca quan les condicions climàtiques afavoreixen la presència de plagues.
Control de Mosquits:
Es porta a terme un programa tècnic, amb el suport del Servei de Control de
Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que entre d’altres actuacions
realitza com a mínim tres tractaments larvicides, en totes les reixes i embornals de
la infraestructura pública, des de principi de primavera i fins la tardor; a més del
control i seguiment sistemàtic en dependències públiques i centres públics
assistencials (Llocs de Vigilància Especial). També es realitzen aquests tractaments
quan a sol·licitud ciutadana es detecten possibles focus; i es fan les inspeccions i
requeriments necessaris, quan es detecten focus en espais de titularitat privada.
Control d’escarabats:
Se segueix la mateixa estructura que en l‘apartat anterior. Es realitza un control
sistemàtic per part de l’empresa de control de plagues, contractada per
l’Ajuntament, amb aplicació d’insecticida en l’interior de les arquetes del
clavegueram públic, de les zones més crítiques, i des de la primavera a la tardor.
S’atenen les sol·licituds ciutadanes quant es detecten aquest insectes en l’espai
públic; i s’efectuen les inspeccions i requeriments a particulars, que corresponguin.
Control de rates:
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Igualment que en els casos anteriors, es porta a terme un control sistemàtic amb
una xarxa de control, distribuïda principalment en la infraestructura del clavegueram
amb enceballs penjants, per part de la mateixa empresa de control de plagues.
S’atenen les sol·licituds puntuals adreçades per ciutadans, i s’inspeccionen els
espais de titularitat privada, amb requeriments quan correspon i segons les nostres
competències, com en els apartats anteriors.
Atentament,”
28.- RGE núm. 6978, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En la calle Blas Fernandez Lirola, existe desde hace tiempo un compromiso con los
vecinos para remodelar el denominado “Castillo”. Dicho edificio se encuentra
actualmente en unas condiciones deplorables.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
-

Cuándo está prevista la rehabilitación del edificio conocido como “El
Castillo.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“En relació a la pregunta formulada pel grup municipal del Partit Popular, amb núm
de Registre General d’Entrada 6978, de data 1 de febrer de 2016, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, referent a
l’edifici situat en el carrer Blas Fernández Lirola, conegut com “Castillo”, i on es
pregunta:
-

Quan està prevista la rehabilitació de l’edifici?

S’informa:
-

No està prevista, aquest any 2016, la rehabilitació del referit edifici.

Atentament,”
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29.- RGE núm. 6979, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a la tarjeta para compras y descuentos del CLUB L’H de la Farga, esta
regidora solicita conocer:
•

Si todavía está activa dicha tarjeta.

-

Qué finalidad tiene actualmente.”

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’Alcalde de l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, Sr. José M.
García Mompel, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 6979 i data 1 de febrer de 2016, 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 23 de febrer de 2016, en relació a la targeta
CLUB L’H, l’informo que aquesta no està vigent des de l’any 2009.
Atentament,”
30.- RGE núm. 6980, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En la Avenida del Carrilet con la calle General Prim y Ángel Guimerà, hay una zona
ajardinada y los vecinos del entorno se quejan de que no hay un mantenimiento y
de la falta de higiene.
Por ello, esta regidora solicita:
-

Se proceda a la limpieza de esa zona ajardinada y su posterior
mantenimiento.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 6980 i data 5 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació a la zona enjardinada
existent a l’Av. del Carrilet entre C/. General prim i Àngel Guimerà, us comunico el
següent:
Aquesta zona disposa de serveis programats de neteja i manteniment. No obstant
això, hem introduït una incidència al nostre sistema de gestió, per tal que els
nostres serveis programin una inspecció dels aspectes que ens indiquen en la seva
pregunta i posteriorment realitzin les actuacions escaients.
Atentament,”
31.- RGE núm. 6982, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
Existen unos terrenos afectados por una futura remodelación urbanística en la zona
de la Avenida del Carrilet con la calle General Prim, delante de la Plaza de Camilo
José Cela.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

Cuál es el Plan Urbanístico que se va a llevar a cabo en esa zona.

•

Como está actualmente la expropiación de las viviendas y locales.

-

Si esos terrenos ya son de propiedad municipal.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“En relació a la pregunta formulada pel grup municipal del Partit Popular, amb núm
de Registre General d’Entrada 6982, de data 1 de febrer de 2016, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, referent als
terrenys afectats per una futura remodelació urbanística en la zona de l’Av del
Carrilet amb el carrer General Prim, davant de la Plaça Camilo José Cela, i en
relació als quals es sol·licita:
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-

Quin és el pla urbanístic que s’ha de dur a terme en aquesta zona?
Com està actualment la expropiació dels habitatges i locals?
Els terrenys son ja, en l’actualitat, de propietat municipal?

S’informa:
-

-

El planejament urbanístic que regeix en els terrenys als quals sembla referirse la pregunta del grup del Partit Popular, és el Pla General Metropolità
(PGM), que va ser aprovat per la Comissió Provincial d’Urbanisme de
Barcelona en data 14 de juliol de 1976.

La clau urbanística 6b, dins dels Sistemes d’Espais Lliures, es refereix als
parcs i jardins urbans.
No consta, en els registres municipals, sobre els referits terrenys situats en
la confluència d’Av Carrilet i carrer General Prim (indicats en el plànol
adjunt) cap expedient expropiatori.
Els terrenys, parcialment edificats i qualificats amb la clau 6b, no son en
l’actualitat de titularitat municipal.

Atentament,”
32.- RGE núm. 6986, d’1 de febrer de 2016.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En la calle Narcís Monturiol con la calle Fortuna, está instalado actualmente los
barracones de la Mezquita. Por acuerdo de Pleno se adoptó el traslado de dicha
mezquita a la ubicación de la calle Narcís Monturiol con la Calle Juan Ramón
Gimenez y la Avenida Vilanova.
Por ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

Para cuando está previsto su traslado.

-

Cuanto han pagado en los últimos tres años por el uso del espacio donde
están actualmente.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 6986 i data 1 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació al trasllat de la mesquita
del C/. Narcís Monturiol amb C/. Fortuna a la ubicació del C/. Narcís Monturiol amb
C/. Juan Ramón Giménez i Av. Vilanova, us comunico el següent:
L’Administració a qui correspon el trasllat de l’actual oratori és l’Institut Català del
Sòl, que és el beneficiari de l’execució del planejament pel sistema d’expropiació
per taxació conjunta.
L’Institut Català del Sòl, com promotor del sector, és l’organisme que té la
possessió dels terrenys que ha de lliurar a l’Ajuntament una vegada desocupats i
completament urbanitzats com espais d’ús públic. Per tant, correspon a l’INCASOL
qualsevol relació amb els ocupants dels terrenys fins el seu desallotjament.
Atentament,”
33.- RGE núm. 6990, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
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En la zona de la Plaza Europa hay unas viviendas de protección oficial, a los cuales
se les aplica el IBI establecido para esa zona de nueva construcción.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
-

Si este ayuntamiento ha pensado en la posibilidad de modificar el importe de
este IBI para que las familias que están viviendo en esos pisos de
protección oficial no tengan un gasto tan elevado y no se vean afectadas por
vivir en el entorno de la Plaza Europa.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 6990 i data 1 de febrer de 2016 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 23 de febrer de 2016, en
relació a:
“En la zona de la plaza Europa hay unas viviendas de protección oficial, a los
cuales se les aplica el IBI establecido para esa zona de nueva construcción.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
-

Si este ayuntamiento ha pensado en la posibilidad de modificar el
importe de este IBI para que las familias que están viviendo en esos
pisos de protección oficial no tengan un gasto tan elevado y no se
vean afectadas por vivir en el entorno de la Plaza Europa.”

L’impost sobre béns immobles és un impost de gestió compartida, corresponent la
gestió cadastral i per tant la competència per fixar els valors cadastrals a l’Estat
concretament al Ministeri d’Hisenda a través de les Gerències Territorials del
Cadastre. La gestió tributària de l’impost correspon a l’entitat local.
Els habitatges de protecció oficial fins l’exercici 2015 gaudien d’una bonificació del
50% de la quota de l’IBI durant els tres períodes següents al de l’atorgament de la
qualificació definitiva, d’acord amb el que disposa l’article 73.2 del RDL 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals.
Aquest mateix precepte permet als ajuntament prorrogar aquesta bonificació una
vegada transcorregut el termini dels tres primers anys. L’Ajuntament de l’Hospitalet
en l’exercici d’aquest potestat normativa, va incorporar en l’ordenança reguladora
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de l’IBI per l’any 2016 l’esmentada pròrroga de la bonificació del 50% pels anys 4art
fins al 10è, ambdós inclosos, que es concreta com segueix:
Article 7
“2.2. Una vegada transcorregut el termini de tres anys indicat en l'apartat
anterior, i quan concorrin els requisits en ell establerts, els habitatges de
protecció oficial gaudiran d’una bonificació del 50% el quart exercici següent
al de l'atorgament de la qualificació definitiva fins al desè, ambdós inclosos.
Per al gaudiment de la bonificació prevista en l’apartat 2.2, caldrà que els
titulars dels habitatges de protecció oficial i els que hi resultin equiparables
conforme a la normativa de la comunitat autònoma, ho sol·licitin, i tindrà
efectes a l’exercici de la seva sol·licitud, sempre i quan es compleixin els
requisits següents:
a) Constar al padró de contribuents de l’impost sobre béns de l’Hospitalet de
Llobregat, per un únic bé immoble de protecció oficial.
b) Acreditar la vigència de la qualificació d’Habitatge de Protecció Oficial.
Una vegada atorgat, el benefici fiscal s’aplicarà en les successives
liquidacions en concepte d’impost sobre béns immobles en tant no s’alterin
les circumstàncies de fet o de dret que van determinar el seu atorgament i
sempre que així es contempli a l’ordenança fiscal vigent a l’exercici.”
Per tant, respecte als valors cadastrals la competència per fixar-los és de la
Gerència Territorial del Cadastre. L’Ajuntament dins de les seves potestats
tributàries ha prorrogat, a partir de l’exercici 2016, la bonificació del 50% pels
habitatges de protecció oficial fins al 10è any següent al de l’atorgament de la
qualificació definitiva.
Cordialment,”
34.- RGE núm. 6991, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En el pleno de fecha 27 de octubre de 2015 se aprobó una moción del nuestro
grupo municipal en la que se solicitaba que se solucionara los problemas de
seguridad y calidad que presentaban las obras de pavimentación del entorno del
mercado de Santa Eulàlia.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
-

Qué medidas para solucionar los problemas que presentaban las
mencionadas obras se han tomado.”
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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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 6991 i data 1 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació a les mesures que s’han
pres per solucionar els problemes que presentaven les obres de pavimentació del
mercat de Santa Eulàlia, us informo:
Per tal de donar compliment a la moció aprovada en relació a les obres del mercat
de Santa Eulàlia es va procedir a realitzar una inspecció per determinar l’origen de
les incidències referides a la moció.
Segons l’informe resultant no hi ha problemes de seguretat en l’execució de les
obres. Les incidències que es van observar s’han resolt o estan en procés d’estudi
per a la seva resolució.
Atentament,”
35.- RGE núm. 6992, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En los terrenos situados en la calle Alhambra está previsto la construcción de un
nuevo ambulatorio.
Por ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

En qué proceso se encuentra actualmente.

-

A qué uso se destinará el actual local de la calle Jacinto Verdaguer.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 6992 i data 1 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
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se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació als terrenys situats al C/.
Alhambra, us informo:
L’actual local del C/. Jacint Verdaguer on està ubicat el Centre d’Atenció Primària
Mossèn Cinto Verdaguer no és de titularitat municipal. Desconeixem si està previst
fer-ne un altre ús d’aquest local.
No hi ha entrada cap sol·licitud de llicència d’obres al servei d’Urbanisme en els
terrenys existents al C/. Alhambra, 20.
Atentament,”

36.- RGE núm. 6994, d’1 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En la calle Amadeo Torner con calle Aprestadora, esta previsto desde hace unos
años la construcción de una residencia de ancianos.
Por ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
•

En qué proceso se encuentra actualmente.

-

Cuando está previsto la construcción de dicha residencia.”

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 Regidor de Govern d’Igualtat i Benestar Social, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 6994 i data 1 de febrer de 2016 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què es contesti en el
Ple del dia 23 de febrer de 2016, en relació a la construcció d’una residència al c.
Amadeo Torner, dir-vos que es necessari sol·licitar pròrroga per recavar la
informació.
Atentament,”
37.- RGE núm. 6995, d’1 de febrer de 2016.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En el barrio de Sta. Eulalia, delante de Can Trinxet está pendiente desde hace unos
años la construcción de un polideportivo.
Por ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
• Si está entre las prioridades de esta legislatura cumplir el compromiso
adquirido de construir el polideportivo.
• Si en este nuevo equipamiento estarían todas las actividades que se
desarrollan normalmente en los polideportivos.
• Si el Polideportivo actual de la c/ Jacinto Verdaguer es de propiedad
municipal.
• En caso de que sea de alquiler, cual es su coste.
-

Qué finalidad se le dará a este polideportivo una vez construido el nuevo.”

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’Alcalde de l’Àrea de Benestar i Drets socials, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 6995, de data 1 de febrer de 2016, 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 23 de febrer de 2016, en relació a la
construcció d’un poliesportiu al barri de Santa Eulàlia.
Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
38.- RGE núm. 7352, de 2 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.

…/…

279

En relación a los diferentes servicios de limpieza de la ciudad, este regidor solicita
conocer:
•

Cuantos servicios de limpieza hay en la ciudad.

-

Qué horarios realizan los diferentes servicios, recogida basuras, recogida de
muebles, baldeos, etc.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 7352 i data 2 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació als diferents serveis de
neteja de la Ciutat, us informo:
Els serveis de neteja existents són els següents:
-

Recollida (buidat) de contenidors
Recollida de mobles a domicili
Recollida de voluminosos abandonats al carrer
Deixalleria mòbil
Escombrat manual
Escombrat mixt
Aiguabatre
Hidroneteja
Brigades duals (6 equips polivalents, un per districte)
Neteja de graffitis

En quant als horaris, en funció dels diferents serveis, són els següents:
Recollida de contenidors:
- Residus i orgànica, de 22:00 a 05:40 h.
- Vidre, de 06:00 a 13:20 h.
- Paper/cartró i envasos, de 06:00 a 13:20 h. i de 14:00 a 21:20 h.
Recollida de mobles a domicili: de 07:20 a 13:50 h. (si pel volum de sol·licituds és
necessari, també es realitzen serveis a la tarda)
Recollida voluminosos abandonats al carrer: de 7:20 a 13:50 h. i de 14:00 a 20:30
h.
Deixalleria mòbil: la informació es troba a la pàgina web de l’Ajuntament, amb detall
de les ubicacions i horaris.
Escombrat manual i mixt: de 07:20 a 13:50 h. i a la tarda (escombrat de repàs) de
14:00 a 20:00 h.
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Aiguabatre: de 22:00 a 4:30 h.
Hidroneteja: de 07:20 a 13:50 h.
Brigades duals: de 07:20 a 13:50 h.
Neteja de graffitis: de 07:20 a 13:50 h.
Atentament,”
39.- RGE núm. 7353, de 2 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a los casales de la ciudad, este regidor solicita conocer:
•

A qué casales se les ha concedido ayudas en los años 2012, 2013, 2014,
2015.

•

Qué importe se les ha dado a cada uno de ellos.

•

Qué horarios realizan.

-

Si existen listas de espera para inscribirse, en cuales, cuantas personas y
desde cuándo.”

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
per la Regidora de Govern de Gent Gran, Sra. Mª Ángeles Sariñena Hidalgo, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 7353 i data 2 de febrer de 2016, i segons el què
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el 23 de febrer de 2016, en relació als Casals
d’Avis de la ciutat, us informem de què:
Totes les Associacions de Jubilats i Pensionistes dels Casals Municipals de Gent
Gran (Sanfeliu, Sant Josep, La Torrassa, Santa Eulàlia, Provençana, Can Serra,
Pubilla Casas, Ermita i Gornal) reben la mateixa subvenció, que no ha variat
d’import en els anys que esmenta.
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Totes i cadascuna de les esmentades Associacions, mitjançant un conveni de
col·laboració, reben la quantitat de 4.220,00€ anuals. Han de justificar
documentalment aquests diners.
Els horaris que realitzen són de 10 a 13 hores i de 16 a 20 hores.
Alguns Casals van generant demanda de nous socis durant l’any i procedeixen a
cobrir-la durant el mes de gener. D’altres poden assumir la demanda tan bon punt
es produeix. En aquest moment de l’any s’han fet nous socis i s’ha eliminat la llista
d’espera.”
40.- RGE núm. 7354, de 2 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a los casales de la ciudad, este regidor solicita conocer:
•

Cuántos voluntarios disponen los diferentes casales municipales de la
ciudad.

-

Cuál es el registro de actividades y socios realizados por los diferentes
casales municipales en el 2014.”

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
per la Regidora de Govern de Gent Gran, Sra. Mª Ángeles Sariñena Hidalgo, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 7354 i data 2 de febrer de 2016, i segons el què
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el 23 de febrer de 2016, en relació als Casals
d’Avis de la ciutat, us informem de què:
Segons les dades disponibles, en aquests moments col·laboren 77 persones
voluntàries als Casals Municipals de Gent Gran. Cal fer esment també que totes les
persones que formen part de les juntes de les Associacions de Gent Gran ho fan
com a voluntàries.
Les activitats que es fan als Casals Municipals de Gent Gran són moltes i molt
variades. Segons consta a les actes de les comissions de seguiment realitzades,
l’any 2014 es feien les següents activitats:
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Informàtica
Patchwork
Taller de memòria
Ball en Línea
Castanyetes
Sevillanes
Tai Txi
Cant Coral
Manualitats
Sardanes
Play Back
Vestits de paper
Cinema

Petanca
Bingo
Pintura a l’aigua
Ioga
Balls de saló
Rondalla
Català
Ball
Sevillanes
Jocs de taula
Billar
Multilabors
Teràpies Naturals

Gimnàstica:
Labors
Excursions
Sevillanes
Teatre
Pintura al oli
Balls de saló
Puntaires
Anglès:
Play Back
Tall i confecció
Taller de lectura

Per últim, les Associacions de Jubilats i Pensionistes dels Casals Municipals de
Gent Gran tenen 8655 persones associades.”
41.- RGE núm. 7355, de 2 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a los kioscos de prensa que hay en la ciudad, esta regidora solicita
conocer:
•

Cuántos kioscos hay actualmente.

•

Cuántos de ellos están vacios.

•

Cuáles son los requisitos para poder acceder a ellos.

-

Si hay algún plan específico para la reactivación de ellos.”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè
Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 7355 i de data 2/02/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
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que se celebrarà el proper dia 23/02/2016 en relació a: “En relación a los kioscos
de prensa que hay en la ciudad, esta regidora solicita conocer...”
Resposta:
Actualmente en el municipio hay 39 kioscos con la correspondiente concesión
demanial en vigor. De estos, 4 estan cerrados sin actividad.
El procedimiento previsto para acceder a cualquiera de ellos es el previsto en el
vigente Reglamento de Kioscos, es decir, mediante el trámite de un cambio de
titular a petición de los interesados.
De los 4 kioscos que tienen la concesión en vigor y estan cerrados, se ha iniciado el
procedimiento para resolver su situación, ya sea mediante su reapertura,
revocación de la concesión o renúncia del interesado.
Por otra parte, hay 7 kioscos con la concesión extinguida, teniendo previsto que
sean retirados de la vía pública en el plazo más breve posible.
Ben atentament,”
42.- RGE núm. 8168, de 5 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a las obras del mercado de la Florida, este regidor solicita conocer:
•

Cuál ha sido el importe inicial de adjudicación de las obras.

-

Cuál es el importe de las desviaciones a día de hoy.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 8168 i data 5 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació a l’import d’adjudicació i
desviacions de les obres del mercat de la Florida, us informo:
L’import d’adjudicació de la obra del Mercat de la Florida (junta de Govern Local del
20/12/2013) és de 14.651.089,50 €.
L’increment d’una obra per sobre del pressupost adjudicat només es pot deure a un
excés de medició, i mai no pot superar el 10% de l’import d’adjudicació. Per tant fins
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a la finalització de l’obra no es podrà establir aquest percentatge amb exactitud,
però en cap cas superarà el 10% de l’import d’adjudicació.
Atentament,”
43.- RGE núm. 8179, de 5 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a la urbanización de los antiguos estudios de l’Opera, ubicados en la
calle Francesc Moragas, esta regidora solicita conocer:
-

En qué fase se encuentra actualmente el proyecto de urbanización de
dichos estudios.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr.
Francesc J. Belver Valles, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre d’entrada d’aquest
Ajuntament amb número 8.179 i data 5 de febrer de 2016, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació al calendari
previst d’execució d’una Modificació Puntual de Pla General Metropolità (PGM) per
a desenvolupar l’edificabilitat, amb la creació d’un espai lliure públic de nova
creació, a les finques situades al carrer Francesc Moragas, 20 i 22-28 (antics
Estudis de l’Òpera), al barri del centre de l’Hospitalet, us comunico el següent:
En data 30 d’abril de 2013 es va aprovar inicialment, pel Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, la referida Modificació Puntual de PGM, modificació d’iniciativa pública
en conveni amb la propietat, que ostenta el Sr. J.B.C. a títol individual i a través de
les societats INMOBILIARIA BOLUPI S.L. i INMOBILIARIA BOJUR S.L.
L’esmentada aprovació inicial va estar exposada al públic des de el dia 28 de maig
de 2013 a 28 de juny de 2013 sens que s’hagués presentat cap al·legació contra
l’edicte i la proposta de planejament que es publicava.
Al no constar cap al·legació ni reclamacions en contra, va quedar automàticament
aprovada provisionalment i, en data 21 de gener de 2014, es va signar el conveni
urbanístic entre l’Ajuntament de l’Hospitalet i la propietat representada pel Sr.
J.B.C..
En data 26 de febrer de 2014 es registra la documentació de la Modificació puntual
de PGM en la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva,
consistent en 3 originals del document tècnic, conveni i còpia de l’expedient
administratiu, a més dels informes preceptius pertinents.
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El 2 de juliol de 2014 es rep, per part del secretari de la Comissió de Política
Territorial i d’Urbanisme de Catalunya, la resolució del conseller de Territori i
Sostenibilitat, de data 3 de juny de 2014, pel que s’acorda suspendre l’aprovació
definitiva de la Modificació Puntual de PGM fins la presentació d’un text refós, per
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional, on s’incorporin
una sèrie de prescripcions.
Aquest acord es va traslladar a la propietat, per al seu coneixement i
complementació.
Després de varies reunions amb la propietat i els nous representants, donades les
característiques de les esmenes a desenvolupar, així com l’interès públic de
l’actuació i les voluntats expressades per la mateixa propietat, la iniciativa continua
endavant malgrat que la proposta definitiva, en forma de text refós que reculli les
prescripcions, fins la data actual, està encara per ser concretada i presentada en
aquest Ajuntament.
Un cop presentat a l’Ajuntament i comprovat pels serveis tècnics s’haurà de
sotmetre a l’aprovació del Ple de l’Ajuntament com a requisit previ a la seva
aprovació definitiva.”
44.- RGE núm. 8181, de 5 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a los contenedores de pilas, esta regidora solicita conocer:
-

Si este ayuntamiento puede instalar en los contenedores de la basura o bien
adaptarlos para incorporar las pilas, a fin de facilitar a los vecinos el
reciclaje.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 8181 i data 5 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació als contenidors de piles,
us informo:
Actualment hi ha instal·lats 744 contenidors de piles, distribuïts en 478 espais de la
Ciutat, que inclouen comerços, escoles i instituts, associacions, empreses i edificis
municipals. A més les piles es poden dipositar a les deixalleries mòbils, que presten
servei a tots els barris de la Ciutat en diferents punts i horaris. La existència
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d’aquests punts de recollida separats de les bateries de contenidors permet que
aquests elements no es puguin barrejar en cap cas amb altres tipus de residus.
No està previst canviar el funcionament d’aquest servei, que entenem facilita i
garanteix el correcte reciclatge.
Atentament,”
45.- RGE núm. 8183, de 5 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a los parques de la ciudad esta regidora solicita conocer:
•

Cuantos parques hay adaptados con aparatos de gimnasia para mayores.

•

Donde están situados.

•

Si está previsto poner más parques adaptados.

-

En caso afirmativo en qué parques.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 8183 i data 5 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació als parcs de la ciutat
amb aparells de gimnàstica per a persones grans instal·lats, us informo:
Els aparells de gimnàstica per a persones grans no s’instal·len únicament en parcs.
Actualment hi ha instal·lació de diferents aparells a les següents ubicacions:
•
•
•
•

Parc de l’Alhambra
C/. Amadeu Torner, davant núm. 24
Pl. de la Cultura
C/. de l’Aprestadora, a l’alçada del núm. 144
.../
...

.../...
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

C/. de l’Arquitectura, al costat del núm. 8
Pl. dels Avis
Parc de la Cabana
Parc de Can Buxeres
C/. de l’Aviació
Av. Can Serra, núm. 54
Av. Can Serra, darrera núm. 31
Av. Can Serra, núm. 53
Pl. Can Trinxet
C/. Canigó, darrera núm. 8
Carrer de Caterina Albert/Ctra. del Mig
Pl. dels Cirerers
Pl. Guernica
C/. de l’Emigrant, davant núm. 23
C/. de l’Emigrant, davant núm. 29
Pl. de l’Escorça
Pl. Espanyola
C/. de l’Estrella / Av. Josep Tarradellas i Joan
C/. de l’Estronci / C/. de Pompeu Fabra
Pl. Europa
C/. de Granada / C/. del Teide
Pl. Lluís Companys i Jover
Pl. de Maria Aurèlia Capmany
Parc de la Marquesa
Pl. Milagros Consarnau i Sabaté
C/. de Montseny, núm. 26
Parc dels Ocellets
C/. del Prat, núm. 33
C/. del Prat, núm. 40-48
Pl. Provençana
Parc de la Remunta
Parc de la Serp
Jardins de la Tecla Sala
Parc de la Torrassa
Pl. de l’UNICEF
Pl. del Vidre
Av. Vilanova, núm. 38
C/. del Xipreret, davant núm. 18

Està previst instal·lar més aparells de gimnàstica per a persones grans, al costat de
les zones de jocs infantils que encara no en disposen i a d’altres ubicacions que els
districtes ens manifestin.
Atentament,”
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46.- RGE núm. 8184, de 5 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación al puente pequeño de Can Buxeres, esta regidora solicita conocer:
•

Si se ha realizado algún estudio para ampliar dicho puente.

-

En caso negativo, si está previsto realizarlo.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 8184 i data 5 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació al “pont petit” de Can
Buxeres, adjunt li remeto informació al respecte, mitjançant escrit elaborat per l’ADU
(Agència de Desenvolupament Urbà).
Atentament,”
47.- RGE núm. 8185, de 5 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a los Pipican de la ciudad, esta regidora solicita conocer:
•

Cuantos existen actualmente.

•

Cuál es su ubicación.

•

Si se prevee a corto plazo habilitar más.

-

En caso afirmativo en qué parques o zonas.”

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
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pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 8185 i data 5 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació als “Pipican” de la Ciutat,
us informo:
Actualment existeixen 20 àrees per a gossos a la Ciutat. Al llistat adjunt apareixen
les ubicacions i composició del terra.
Es preveu habilitar noves zones als següents indrets:
• Parc de Bellvitge
• Parc de Can Creixells (ampliació de la zona actualment existent i
arranjament del tancament)
• Parc de les Planes (ampliació de l’actualment existent).
Atentament,”

48.- RGE núm. 8188, de 5 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
Solicitamos conocer si este Ayuntamiento contempla la posibilidad de instalar en
todos sus parques municipales urinarios públicos.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 8188 i data 5 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació a si l’Ajuntament
contempla la possibilitat de instal·lar en tots els seus parcs municipals urinaris
públics, us informo:
Per tal que tots els parcs públics disposin d’aquest servei pels ciutadans/es,
l’Ajuntament està habilitant lavabos adaptats, vinculats a la existència de
mòduls/quioscos on es desenvoluparà una activitat, que es concedirà mitjançant
procés de licitació, el concessionari de la qual serà responsable de la neteja dels
lavabos, mentres que l’Ajuntament se’n responsabilitza del seu manteniment.
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Actualment el Parc de Bellvitge ja en disposa, el del Parc de la Pl. Puig Gairalt està
en procés d’adjudicació i està previst instal·lar-ne a l’ampliació del Parc de Can
Buxeres.
Atentament,”

49.- RGE núm. 8215, de 5 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a la moción presentada por este grupo municipal y aprobado por el
Ayuntamiento Pleno en fecha 29 de enero de 2014, de establecer una normativa
específica que regule las licencias de ocupación de la vía pública por las
entidades/asociaciones de la ciudad, esta regidora solicita conocer:
-

Si ya se ha realizado el estudio para establecer la mencionada normativa.

-

En caso negativo, porqué no se ha elaborado todavía.”

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
per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme, Sra. Mercè
Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 8215 i de data 05/02/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 23/02/2016 en relació a: “En relación a la moción
presentada por este grupo municipal y aprobado por el Ayuntamiento Pleno en
fecha 29 de enero de 2014, de establecer una normativa específica que regule las
licencias de ocupación de la via pública por la entidades/asociaciones de la
ciudad...”
Resposta:
En referencia a la normativa para la concesión de licencias de vía pública con
motivo de los actos que las entidades realizan en la ciudad, informarles que esta
normativa ya existe, ya que las licencias se conceden en base al procedimiento
administrativo relativo a la tipología de cada una de las acciones que se deseen
realizar, motivo por el cual las entidades son conocedoras de estas normas
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reglamentarias. Además, las normas también figuran en las propias licencias que se
conceden.
En relación al acuerdo aprobado, a partir de la moción que usted ya indica, se
procedió a unificar los criterios que rigen en la actualidad, de concesión del espacio
público y de este tipo de licencias.
Los criterios vigentes en la actualidad són:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Presentar solicitud con 15 días de antelación
Entidad inscrita en el registro de entidades del Hospitalet
Tener seguro, a nombre de la entidad, de responsabilidad civil por un valor
de 600.001€
Ser un acto que tenga raíces en la ciudad.
Ser un acto que enriquezca socialmente en los barrios, distritos o ciudad.
Los actos organizados por entidades se tendrán que restringir a su distrito,
excepto cuándo el acto se considere de ciudad y/o haya autorización del
otro distrito.
El distrito aporte su visto bueno en cuanto al vínculo con el territorio.
Si el acto tiene que ver con alguna área en concreto (Cultura, Deportes,
Enseñanza, Bienestar y Derechos Sociales, Civismo, etc.) visto bueno del
Área, en cuánto no se contradiga con las líneas fijadas para el desarrollo de
las acciones municipales.
Si el acto es en la plaza del Ayuntamiento (restringido por el número de
actos) visto bueno de la Alcaldía.
La Rambla Justo Oliveras, Plaza Lluis Companys y espacios asimilables que
acumulan muchos actos de ciudad son espacios que tienen carácter
restringido, por ello se procurará que las autorizaciones de los actos del
propio distrito, se distribuyan por otros espacios del propio Distrito.
Si el acto de la entidad también quiere incorporar actividades económicas
sujetas a licencia, la licencia o licencias correspondientes tendrán que estar
tramitadas con anterioridad en la autorización del acto.
No coincidencia con un acto pedido con anterioridad o que sea tradicional.
No poseer el PAU u otros requerimientos, en caso de que fueran necesarios.
Posibilidad de molestias importantes a los vecinos.
Posibles riesgos de convivencia o desórdenes.
Cualquier otro que suponga infracción de las leyes o reglamentos.

Ben atentament,”
50.- RGE núm. 8216, de 5 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
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En la calle Riera de la Creu con el Passatge Parral, los vecinos nos comentan que
los comercios de alrededor tiran las sobras a los contenedores de esa calle, esto
ocasionan olores y suciedad alrededor.
Por todo ello, esta regidora solicita conocer:
•

Si este ayuntamiento puede realizar un estudio para ubicarlo en otro sitio
que no moleste tanto a los vecinos.

-

Si puede incrementar la limpieza en esa zona para evitar los olores y
suciedad.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 8216 i data 5 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació als contenidors ubicats al
C/. Riera de la Creu, 66 (al costat del Passatge Parral), us informo:
La recollida de residus urbans es considera un servei necessari i imprescindible per
millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
També entenem que determinades ubicacions poden ocasionar certes molèsties,
però aquestes es decideixen, sempre, seguint uns criteris de valoració, i mai de
forma aleatòria. Considerant aquests criteris, la ubicació actual, tenint en compte el
conjunt de la ciutat, és la millor possible.
No obstant això, procedirem a realitzar en breu una inspecció per comprovar l’ús
que es fa per part dels comerços i prendre les mesures adients. D’altra banda,
informar-vos que aquesta ubicació consta com a punt d’actuació preferent de
neteja.
Atentament,”

51.- RGE núm. 8218, de 5 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En la calle Girona entre Prat de la Riba y Barcelona, existen unos contenedores que
provocan las molestias de los vecinos, ya que según nos comentan la acera es
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estrecha y los comercios de alrededor tiran los restos de alimentos que más tarde
vienen a rebuscar grupos de personas y otros grupos que recogen objetos para su
posterior venta.
Por todo ello, esta regidora solicita conocer:
•

Si este ayuntamiento puede realizar un estudio para ubicarlo en otro sitio
que no moleste tanto a los vecinos.

-

Si puede incrementar la limpieza en esa zona para evitar los olores y
suciedad.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 8218 i data 5 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació als contenidors ubicats al
C/. Girona, entre el C/. Enric Prat de la Riba i C/. Barcelona, us informo:
La recollida de residus urbans es considera un servei necessari i imprescindible per
millorar la qualitat de vida dels ciutadans.
També entenem que determinades ubicacions poden ocasionar certes molèsties,
però aquestes es decideixen, sempre, seguint uns criteris de valoració, i mai de
forma aleatòria. Considerant aquests criteris, la ubicació actual, tenint en compte el
conjunt de la ciutat, és la millor possible.
No obstant això, procedirem a realitzar en breu una inspecció per comprovar l’ús
que es fa per part dels comerços i prendre les mesures adients. També valorarem
la necessitat de que aquesta ubicació consti com a punt d’actuació preferent de
neteja.
Atentament,”

52.- RGE núm. 8220, de 5 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En el colegio Patufet Sant Jordi hay unos cipreses que tapan la visibilidad de los
vecinos de los bloques colindantes.
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Estos vecinos afectados comentan que llevan años pidiendo una solución a la
Generalitat y a día de hoy no han obtenido respuesta.
Por todo ello, esta regidora solicita conocer:
•

Si este Ayuntamiento tiene conocimiento de esta reclamación.

•

En caso afirmativo, si se ha puesto en contacto con el departamento de la
Generalitat para solucionarlo.

-

Si se ha planteado la posibilidad de podar estos cipreses para mejorar la
visibilidad de los vecinos.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 8220 i data 5 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació als xiprers existents a
l’interior del col·legi Patufet Sant Jordi, us informo:
Aquest Ajuntament va tenir coneixement de la reclamació dels veïns respecte dels
problemes de visibilitat que, segons manifestaven, eren provocats pels xiprers
esmentats. No es va posar aquest assumpte en coneixement de la Generalitat
perquè es tracta de terrenys municipals.
A finals de desembre de 2015, coincidint amb el període de vacances de l’escola,
es van iniciar els treballs de poda i retirat de l’arbrat previstos segons un recent
estudi de risc de l’arbrat a les escoles. Aquests treballs van quedar enllestits abans
del reinici de les classes.
L’estudi de risc no contemplava la necessitat de realitzar cap actuació, a curt
termini, envers els xiprers. Aquests, a més, es troben ubicats en una zona que
resulta inaccessible per la maquinària i els operaris. Per aquests raons no està
previst fer, de moment, cap actuació sobre aquests arbres.
Atentament,”
53.- RGE núm. 8732, de 8 de febrer de 2016.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
Respecto a las respuestas relativas a las preguntas que se han presentado en el
registro general de entrada de este ayuntamiento con los números 2526 al 2528,
del 2530 al 2534 y el 2536, en las que solo se da una información parcial sobre
dichas preguntas, esta regidora y su grupo municipal solicitan conocer:
-

Por qué en ningún caso se ha respondido a la pregunta: “Por qué ese
encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en dependencias municipales”.

-

Por qué el gobierno municipal ha decidido en todos los casos evitar
responder a la pregunta: “Cual fue el motivo de la comida”.

-

Respecto a la respuesta relativa a la pregunta 2532 y 2534 quienes eran
esas personas y a qué entidades representaban.

-

Por qué razón se utiliza la partida de atenciones protocolarias cuando se
trata de comidas entre miembros del gobierno local o altos funcionarios.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 8732 i data 8 de febrer de 2016 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 23 de febrer de 2016, en
relació a:
“Respecto a las respuestas relativas a las preguntas que se han presentado
en el registro general de entrada de este ayuntamiento con los números 2526
al 2528, del 2530 al 2534 y el 2536, en las que solo se da una información
parcial sobre dichas preguntas, esta regidora y su grupo municipal solicitan
conocer:
-

-

Por qué en ningún caso se ha respondido a la pregunta: “Por qué ese
encuentro tuvo lugar en un restaurante y no en dependencias
municipales.”
Por qué el gobierno municipal ha decidido en todos los casos evitar
responder a la pregunta. “Cual fue el motivo de la comida”.
Respecto a la respuesta relativa a la pregunta 2532 y 2534 quienes eran
esas personas y a que entidades representaban.
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-

Por qué razón se utiliza la partida de atenciones protocolarias cuando
se trata de comidas entre miembros del gobierno local o altos
funcionarios. “

Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”
54.- RGE núm. 9294, de 10 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación con las facturas pagadas por este Ayuntamiento, esta regidora y su
grupo municipal solicitan conocer:
•

¿De acuerdo con las facturas pagadas por este Ayuntamiento, cuántas
corresponden a servicios de taxi?

-

¿Qué volumen gastó en servicios de taxi este Ayuntamiento, entre
concejales de Gobierno y personal autorizado, en 2015?”

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’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 9294 i data 10 de febrer de 2016 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 23 de febrer de 2016, en
relació a:
“En relación con las facturas pagadas por este Ayuntamiento, esta regidora y
su grupo municipal solicitan conocer:
-

¿De acuerdo con las facturas pagadas por este Ayuntamiento, cuantas
corresponden a servicios de taxis?
¿Qué volumen gastó en servicios de taxi este Ayuntamiento, entre
concejales de Gobierno y personal autorizado, en 2015?”
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Del crèdit executat del pressupost de l’anualitat 2015 de la partida de locomoció
corresponent als membres d’òrgans de govern, personal directiu, personal
funcionari i laboral d’aquest Ajuntament, correspon a serveis de taxis l’import de
4.076,04 € el 10,83% del total de la partida.
Cordialment,”

55.- RGE núm. 9295, de 10 de febrer de 2016.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación con las personas que trabajan en esta administración y que provienen
de otras administraciones, esta regidora solicita una relación en la que se
especifique:
•

Cuantas personas están actualmente contratadas en “Comisión de
Servicios”.

•

Qué categoría tienen.

•

En qué departamentos se encuentran.

•

Qué funciones realizan.

•

Cuál es el sueldo bruto de cada una de ellas.

•

Cuál es el gasto total del ayuntamiento en estas personas que están en
comisión de servicios.

-

Cuál es el motivo por el que no se han podido cubrir dichas plazas por
funcionarios de esta administración.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel Brinquis
Pérez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb el número 9295 i data 10 de febrer de 2016 i, segons el
que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui
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contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 de febrer de 2016, en
relació a:
“En relación con las personas que trabajan en esta administración y que
provienen de otras administraciones, esta regidora solicita una relación en la
que se especifique:
-

Cuantas personas está actualmente contratadas en “Comisión de
Servicios”.
6 funcionaris en comissió de serveis d’altres administracions
4 funcionaris de l’Ajuntament en comissió de serveis que presten a altres
administracions.

-

Que categoría tienen.
6 funcionaris: 5 A1 i 1 C2
4 funcionaris: 3 A1 i 1 A2

-

En qué departamentos se encuentran.
6 funcionaris: Intervenció General, Hisenda i Serveis Centrals, Assessoria
Jurídica, Gerència Municipal, Servei de Salud
4 funcionaris: Ajuntament de Barcelona, Institut Català de Salut i Institut del
Teatre.

-

Que funciones realizan.
6 funcionaris: Vice-Interventor (funció comptable), Direcció de Serveis,
Lletrada Gabinet Jurídic, Cap Servei d’Organització i Projectes, Coordinació
– Planificació i Organització RRHH, Auxiliar Tècnic Gestió, desenvolupant
les funcions previstes en la fitxa descriptiva del catàleg.
4 funcionaris: Funcions inherents a la seva titulació.

-

Cuál es el gasto total del ayuntamiento en estas personas que están en
comisión de servicios
6 funcionaris: 5 funcionaris tenen cost de retribucions per part de
l’Ajuntament. de l’import de les places pressupostades del Capítol I que
ascendeix a 71.331.143,87 €, li correspon el 0,40 % de despesa.

-

Cuál es el motivo por el que no se han podido cubrir las plazas por
funcionarios de esta administración. “
No hi ha funcionaris a l’administració municipal que tinguin l’experiència
professional i els coneixements tècnics adequats per al desenvolupament
d’aquestes funcions.

Cordialment,”
56.- RGE núm. 9296, de 10 de febrer de 2016.
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“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 23 de Febrero de 2016.
En relación a las obras del Centro Deportivo Municipal (piscina), del Centro de
Formación para Técnicos Deportivos (polideportivo) y del Centro de Formación
(Gornal Activa), que se incluyen dentro del plan “Urban Gornal”, y por las cuales
este ayuntamiento tiene una reclamación judicial por intereses de demora en el
pago de las certificaciones, este regidor y su grupo municipal solicitan conocer:
•

Cuando se emitieron las correspondientes certificaciones de obras.

•

Cuando se realizaron los pagos de dichas certificaciones.

-

Si estas obras tenían subvenciones, qué parte estaba subvencionada y
cuando llegó dicha subvención.”

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’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 9296 i data 10 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació a les certificacions de les
obres del Centre Esportiu Municipal (piscina), Centre de Formació per a Tècnics
Esportius (poliesportiu) i Centre de Formació (Gornal Activa) que s’inclouen dins del
pla “Urban Gornal”, us informo:
Es certifica a mes vençut. Les certificacions s’emeten entre els dies 1 i 10 del mes
següent als treballs.
Al llistat adjunt apareixen les dates de pagament de les diferents certificacions, així
com el percentatge i dates de les subvencions rebudes, que ho van ser per la
construcció del Centre Gornal Activa i del Centre de Formació de Tècnics Esportius.
En aquests llistats no apareixen incloses les tres darreres certificacions,
corresponents a:
-

REVISIÓ DE PREUS – Obres del projecte executiu d’un centre esportiu
municipal (PISCINA) al barri del Gornal. Període: CERTIFICACIÓ FINAL i
DEFINITIVA.
Import -56.809,22 € (negatiu).
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-

REVISIÓ DE PREUS – Obres del projecte executiu centre de formació per a
tècnics esportius (POLIESPORTIU) al barri del Gornal. Període:
CERTIFICACIÓ FINAL i DEFINITIVA.
Import -42.810,10 € (negatiu).

-

REVISIÓ DE PREUS – Obres del projecte executiu centre de formació
(GORNAL ACTIVA) al barri del Gornal. Període: CERTIFICACIÓ FINAL i
DEFINITIVA.
Import -30.503,10 € (negatiu).

Atentament,”

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 25 de gener i 2 i 3 de febrer de 2016 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.4467, de 25 de gener de 2016.
“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 i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos usuaris del Casal de Gent Gran del Gornal i alguns veïns del barri ens han
fet arribar la seva queixa sobre l’ús del bar del casal.
En els darrers mesos, el bar del casal de Gent Gran del Gornal, ha anat donant
servei a cada cop més persones de fora del casal, fins a l’extrem que alguns dies,
coincidint amb activitats d’escoles properes, aquest bar està abarrotat de persones
no usuàries amb tot el soroll i les molèsties que això provoca als avis usuaris del
casal, alguns d’ells han hagut de marxar cap a casa en certs dies i hores.
El bar del Casal ha de donar servei bàsicament als seus propis usuaris, i en cap cas
la seva activitat a persones de fora del centre ha de suposar molèsties i sorolls.
Al grup municipal d’ERC ens agradaria saber si el concessionari d’aquest bar pot
donar servei a persones de fora del centre en detriment del benestar dels usuaris, i
si l’Ajuntament ja en té coneixement d’aquesta situació i si ha previst alguna
actuació per a resoldre aquest tema?”

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 per la Regidora de Govern de Gent Gran, Sra. Mª Ángeles
Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 4467 i data 25 de gener de 2016, i segons el què
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada
en el Ple Ordinari que se celebrarà el 23 de febrer de 2016, en relació al bar del
Casal de Gent Gran del Gornal, us informem de què:
La concessió demanial del servei de bar del Casal municipal de Gent Gran del
Gornal es va adjudicar mitjançant procediment obert el 30 de desembre de 2014 i
es va prorrogar el 31 de desembre de 2015. A la clàusula VI dels plecs tècnics
s’especifiquen les obligacions del contractista en referència al servei del bar i al
tracte amb els usuaris.
Al vigent Reglament de funcionament dels Casals de Gent Gran (BOP 114, del 13
de maig de 1999, apartat 3) s’especifiquen les condicions de persona usuària del
Casal:
-Haver complert 60 anys
-Residir en el municipi de L'Hospitalet
-O trobar-se en alguna de les situacions següents:
-Treballadors en atur majors de 52 anys
-Pensionistes de la Seguretat Social majors de 52 anys.
Per altra banda, l’apartat 4 de l’esmentat Reglament, punt B), diu literalment que “el
servei de bar és obert a totes les persones usuàries del Casal”.
En conclusió, tan els Plecs de condicions com el Reglament deixen palesa la
condició de persona usuària per gaudir del Casal i per tan del servei de bar.
Els nous Plecs que s’estan tramitant i l’esborrany del futur Reglament que s’està
preparant contemplen la prohibició expressa de fer ús del servei de bar a les
persones que no reuneixin les condicions d’usuàries.
Es comunicarà per escrit a l’adjudicatària que no pot donar servei a persones
alienes al Casal llevat que, ocasionalment, estiguin acompanyant una persona
usuària.”
2.-RGE núm.7145, de 2 de febrer de 2016.
“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 i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
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A la nostra ciutat hi ha una gran quantitat d’arbres, molts d’ells destaquen per la
seva antiguitat, raresa, qualitats estètiques o valor històric.
Al Grup Municipal d’ERC li agradaria saber si l’equip de govern té previst promoure
la creació d’un catàleg d'arbres d’interès local de la ciutat amb els exemplars
d’arbres, palmeres i arbustos més valuosos que hi ha als carrers als jardins
particulars de L’Hospitalet.
En cas afirmatiu ens agradaria saber quin és el calendari i el procediment que
preveu l’equip de govern per realitzar aquest catàleg? per la seva antiguitat, raresa,
qualitats estètiques o valor històric”.

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 d’Espai Públic, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 7145 i data 2 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació als arbres de la nostra
ciutat, us comunico que actualment s’està iniciant el procés licitatori per a la
realització d’un catàleg d’elements vegetals de la Ciutat, que recollirà els aspectes
que vostès esmenten. Per a l’elaboració d’aquest catàleg es treballarà
conjuntament amb entitats i veïns de la Ciutat. Encara no estem en disposició de
facilitar-vos el calendari de les actuacions.
Atentament,”
3.-RGE núm.7146, de 2 de febrer de 2016.
“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 i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que l’Ajuntament de L’Hospitalet té previst impulsar la revisió del PEPPA, el
grup municipal d’ERC voldria saber si existeix cap calendari previst per part de
l’equip de govern per fer aquesta revisió.
També ens agradaria saber si en aquest procés de revisió del PEPPA l’equip de
govern té previst incorporar a les entitats de la ciutat que treballen per la
conservació del patrimoni històric.”
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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 Regidor de govern d’Educació i Cultura, Sr. Jaume Graells i
Veguin, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que vau presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 7146 i data 2 de febrer de 2016 i, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 23 de febrer de 2016, en relació a la revisió
del PEPA.
Dir-vos que és necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”
4.-RGE núm.7463, de 3 de febrer de 2016.
“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 i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atès que un grup de veïns de la zona propera a la cruïlla del carrer de Sant Roc i
Avinguda del Carrilet reclamen un pas de vianants semaforitzat en aquest
encreuament de forma recurrent des de 1998, i aportant signatures mitjançant escrit
en el mateix registre de l’Ajuntament (Reg. Num. 003994 de 27/01/2010)
Atès que certament la mobilitat dels vianants és insegura en una part del tram.
Atès que en la resposta del Govern de 12/03/2010 (Reg. Num. 13413 de 16/3/2010)
els tècnics de l’Ajuntament van considerar convenient la instal.lació d’un pas de
vianants semaforitzat i va cursar l’ordre a l’Àrea de Serveis Municipals per a
executar-ho quan el pressupost ho permetés.
Atès que dos anys després, altres grups municipals de l’oposició ja van preguntar
sobre la situació d’aquest pas de vianants (Reg. Num. 11.603 de 13/03/2014)
Atès que la darrera resposta del Govern municipal de 24/03/2014 es diu que aquest
pas de vianants “forma part de la previsió futura” i que “en els successius exercicis
pressupostaris es validarà la possibilitat de la instal.lació”
Atès que ja fa 8 anys d’ençà que els veïns demanen una solució, ja en fa 6 de la
presentació de signatures a l’Ajuntament, i fa pràcticament 2 anys de la darrera
resposta del Govern.
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Atès que amb el temps, algun element del clavegueram de la mitjana de l’Avinguda
del carrilet s’ha degradat fins a l’extrem de convertir-se en un perill per als vehicles i
vianants (adjuntem algunes fotos)
El Grup Municipal d’ERC vol saber si el Govern Municipal es comprometrà
definitivament a iniciar el procés d’instal.lació del pas de vianants semaforitzat en
l’encreuament del carrer de Sant Roc i Avinguda del Carrilet durant aquest exercici
2016 en el context pressupostari d’actuacions de micro urbanisme.”

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 per la Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme, Sra. Mercè Perea i Conillas, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’entrada
amb numero 7463 i de data 3/2/2016, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari
que se celebrarà el proper dia 23/02/2016 en relació a: “Atès que un grup de
veïns de la zona propera a la cruïlla del carrer de Sant Roc i Avinguda del Carrilet
reclamen un pas de vianants semaforitzat en aquest encreuament de forma
recurrent des de 1998 i aportant signatures mitjançant escrit en el mateix registre de
l’Ajuntament (Reg. Num. 003994 de 27/01/2010...”
Resposta:
Dir-vos que és necessari un ajornament per recavar la informació necessària i
tornar a realitzar els estudis oportuns.
Ben atentament,”

Per part dels regidors del grup polític municipal de Convergència i Unió, d’acord
amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
el dia 10 de febrer de 2016 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.9103, de 10 de febrer de 2016.
“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
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d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 23-02-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que totes les parets i les façanes de la plaça Sant Jordi estan plenes de
pintades i cada cop se’n fan més.
Donat que els mateixos veïns de la plaça ens han fet arribar les seves queixes per
la sensació de deixadesa i d’inseguretat que generen les pintades.
Vist que els veïns desconeixen els tràmits del servei de neteja de pintades de
parets i façanes de l’Ajuntament.
PREGUNTA
-

Es realitzarà la neteja de les parets i façanes de tota la plaça Sant Jordi? Quan
es realitzarà la neteja?
S’incrementarà la vigilància policial per evitar que, un cop netes les parets i les
façanes, tornin a ser embrutades amb noves pintades?
Es farà més difusió, sobretot en aquelles zones més afectades, sobre els
tràmits a seguir pels veïns per tal de demanar el servei de neteja de
l’Ajuntament?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 9103 i data 10 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació amb les pintades
existents a les parets i façanes de la Pl. Sant Jordi, us comunico el següent:
Per tal de realitzar la neteja de pintades a les façanes de finques particulars, es
requereix la sol·licitud/autorització de la comunitat de propietaris. Constantment es
fan actuacions des de les Regidories de Districte destinades a informar de com
s’han de tramitar aquestes sol·licituds.
Un cop que es presenta la documentació requerida es procedeix, en un temps breu,
a realitzar la primera actuació de neteja. Posteriorment l’adreça s’incorpora al fitxer
existent per a la realització de neteges periòdiques.
Atentament,”

2.- RGE núm. 9105, de 10 de febrer de 2016.
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“Jordi Monrós i Ibáñez, Portaveu del Grup Polític de Convergència i Unió,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple aprovat el 25
d’octubre de 2011, presenta al registre general la següent pregunta per a que
sigui contestada en el proper Ple del dia 23-02-16.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que el pont de vianants que travessa les vies de la Renfe i el Metro a l’altura
de l’estació de Santa Eulàlia es troba en molt mal estat.
Donat que la neteja del pont i del seu entorn és clarament deficient tant per
l’acumulació de brutícia com per la quantitat de pintades a les parets, les escales i
rampes d’accés.
Vist que el nombre d’usuaris del pont és molt elevat, ja que comunica els barris que
travessen les vies i permet l’accés a la parada de Metro de Santa Eulàlia.
Atès que els desperfectes del ferm i altres punts de l’estructura poden provocar
caigudes als usuaris del pont.
PREGUNTA
-

-

Qui és l’encarregat del manteniment d’aquest pont? I l’encarregat de la neteja
de l’entorn?
En cas de ser l’Ajuntament l’encarregat del manteniment i la neteja de l’entorn,
es pensa dur a terme alguna actuació per solucionar tots els problemes que
s’han destacat a l’exposició de motius? Quan es duria a terme la neteja i
reparació dels desperfectes del pont?
En cas de no ser l’Ajuntament l’encarregat de la neteja i el manteniment, es
pensa reclamar a l’empresa o administració corresponent l’actuació per
solucionar aquests problemes?”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de
Convergència i Unió, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 9105 i data 10 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació amb l’estat del pont de
vianants que travessa les vies de la Renfe i el Metro a l’altura de l’estació de Santa
Eulàlia, us informo:
L’encarregat, tant del manteniment com de la neteja del pont i les escales, és
l’Ajuntament de l’Hospitalet. Respecte de l’entorn, hi ha zones que corresponen a
l’Ajuntament, d’altres a ADIF i a TMB (Metro).
Com a tota la Ciutat, existeixen serveis programats de neteja en aquest lloc. En
quant al manteniment de l’estructura, es realitza mitjançant la contracta de
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manteniment dels espais públics. Les actuacions s’executen d’acord amb els
mitjans de captació de la informació provinents dels nostres serveis i/o d’altres
dependències del propi Ajuntament, Guàrdia Urbana, Regidoria, etc. Un cop rebut
l’avís es generen unes ordres de treball que s’envien a l’empresa adjudicatària del
manteniment.
Quan es tracta de finques particulars, la neteja de graffitis requereix la
sol·licitud/autorització del servei per part de la comunitat de propietaris afectada,
Posteriorment, un cop incorporada l’adreça en el nostre fitxer, es realitza la neteja
periòdica.
Les dues darreres incidències introduïdes en quant a neteja i manteniment en
aquesta zona estan en procés de resolució.
Atentament,”

Per part dels regidors del grup polític municipal de CUP-Poble Actiu, d’acord amb
allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en
temps i forma 3 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
el dia 16 de febrer de 2016 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.10487, de 16 de febrer de 2016.
“Khristian Gimenez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El mes de novembre del 2013 és va presentar una moció, aprovada per l’anterior
govern municipal, que proposava la creació d’una Taula de Pobresa Energètica per
analitzar la situació i cercar solucions, reforçar l’atenció municipal en aquests casos,
negociar amb les companyies per no tallar els subministraments, especialment en
els mesos d’hivern i reclamar a la Generalitat un Pla de xoc contra la pobresa
energètica.
El grup municipal de CUP-Poble Actiu volem conèixer:
•

Si dos anys després s'han iniciat els tràmits legals per constituir
aquesta taula”

En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de CUPPoble Actiu, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
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efectuada pel Tinent d’Alcalde de l’Àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’entrada d’aquest Ajuntament
amb número 10487 i data 16 de febrer de 2016, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que
se celebrarà el proper dia 23 de febrer de 2016, en relació a la creació d’una Taula
de Pobresa Energètica, us comunico el següent:
Dir-vos que és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Atentament,”

2.- RGE núm.10489, de 16 de febrer de 2016.
“Khristian Gimenez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat 20 de gener, l’Alcaldessa va pronunciar la conferència anual sobre
projectes estratègics per a L'Hospitalet al vestíbul de l'estació Fira de la línia 9,
durant la mateixa es va anunciar que l'Ajuntament aplicaria als bancs que tinguin
pisos buits la cessió forçosa d'aquests habitatge. Se’ls hi aplicaria als bancs amb
pisos buits una figura prevista a la nova llei de l'habitatge de Catalunya que permet
als Ajuntament expropiar temporalment (per un període de tres anys) els habitatges
buits per destinar-los a les famílies que ho necessiten. Anuncia que a partir del
proper 1 de febrer iniciarà els processos legals per a la cessió forçosa.
El grup municipal de CUP-Poble Actiu volem conèixer:
•

Quines mesures legals ha posat en marxa l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, en relació a la figura prevista a la nova llei de l’habitatge de
Catalunya.
(24/2015): cessió forçosa d’habitatges buits (expropiació temporal, per un
període de 3 anys), per destinar-los a les famílies que ho necessiten; un cop
passades dues setmanes, de l’ultimàtum expressat el dia 1 de febrer de
2016 per la pròpia Alcaldessa?”

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 d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
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“En relació a la pregunta formulada pel grup municipal CUP-Poble Actiu, amb núm
de Registre General d’Entrada 10489, de data 16 de febrer de 2016, segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en
el Ple Ordinari que se celebrarà el proper dia 26 de febrer de 2016 referent al
compliment de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, i on es pregunta literalment:
-

Quines mesures legals ha posat en marxa l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, en relació a la figura prevista a la nova llei de l’habitatge de
Catalunya (24/2015): cessió forçosa d’habitatges buits (expropiació
temporal, per un període de 3 anys), per destinar-los a famílies que ho
necessiten: un cop passades dues setmanes, de d’ultimàtum expressat el
dia 1 de febrer de 2016 per la pròpia Alcaldessa?

S’informa:
En data del present escrit de resposta, l’Ajuntament ha obert diversos
expedients a diferents entitats bancàries que, segons es desprèn del
Registre d’Habitatges Buits de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, son
titulars de pisos buits a la ciutat.
Els expedients es troben actualment en fase de recollida d’informació
provatòria que fonamenti la declaració d’ús anòmal de l’habitatge per
desocupació permanent i injustificada.
Finalitzada aquesta fase de tramitació, i confirmat l’estat de desocupació
permanent dels habitatges analitzats que es notificarà de manera fefaent al
titular, s’incoaran sancions que podran ser econòmiques o consistents en
resoldre la cessió obligatòria per un termini de 3 anys a l’empara de l’article
7 de la llei 24/2015 de 29 de juliol
Atentament,”
3.- RGE núm.10490, de 16 de febrer de 2016.
“Khristian Gimenez, Portaveu del Grup polític de CUP-Poble Actiu, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a
fi i efecte que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En relació a la moció aprovada al passat ple del desembre, per aturar
l’externalització del servei telefònic d’atenció ciutadana, on es van aprovar el
següents acords:
•

Aturar l’actual gestió del servei d’atenció ciutadana de L’Hospitalet de
Llobregat, a càrrec del servei 010 de l’ajuntament de Barcelona, a través de
l’empresa Arvato Qualytel.
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•

Retornar, de manera immediata, la gestió del servei que prestava amb
anterioritat el propi Ajuntament i fer un estudi en un termini de 3 mesos per
saber els costos reals que suposaria tenir implantat el servei assumint-ho el
propi Ajuntament o a través d’un servei extern.

El grup municipal de CUP-Poble Actiu volem conèixer:
•

En quin grau de compliment es troben els 2 primers acords aprovats. S’ha
aturat l’externalització del servei d’atenció telefònica, a través del servei 010
de l’Ajuntament de Barcelona i s’ha retornat a la gestió del servei per part
del personal propi de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, tal i com es
feia abans del desembre del 2014?
Com s’està gestionant el servei d’atenció telefònica, durant els mesos de
gener i febrer del 2015?”

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 d’Hisenda i Serveis Centrals, Sr. Manuel
Brinquis Pérez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb número 10490 i data 18 de febrer de 2016 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 23 de febrer de 2016, en
relació a:
En relació a la moció aprovada el passat mes de desembre, per aturar
l’externalització del servei telefònic d’atenció ciutadana. Volem conèixer:
En quin grau de compliment es troben els 2 primers acords aprovats.
S’ha aturar l’externalització del servei d’atenció telefònica, a través del servei
010 de l’Ajuntament de Barcelona i s’ha retornat a la gestió del servei per part
del personal propi de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, tal i com es
feia abans del desembre del 2014?
Com s’està gestionant el servei d’atenció telefònica, durant els mesos de
gener i febrer del 2015?”.
Dir-vos que es necessari sol·licitar prorroga de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Cordialment,”

En l'apartat de precs i preguntes, es produeixen les intervencions següents:
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SRA. ALCALDESSA
Hem finalitzat les mocions, passem al punt de Precs i Preguntes, precs?
Preguntes? val, doncs anem per parts, per aquesta banda no hi ha precs i
preguntes, Sr. Giménez.

SR. GIMÉNEZ MARQUEZ (CUP-PA)
Nosaltres hem presentat tres preguntes, les presentem normalment sis, set dies
abans del Ple perquè tinguin temps per contestar-nos, una d’elles diu: En relació a
la moció aprovada al passat ple del desembre, per aturar l’externalització del servei
telefònic d’atenció ciutadana, volem conèixer en quin grau de compliment es troben
els dos primers acords aprovats. ¿S’ha aturat l’externalització del servei d’atenció
telefònica, a través del servei 010 de l’Ajuntament de Barcelona i s’ha retornat a la
gestió del servei per part del personal propi de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, tal i com es feia abans del desembre del 2014? ¿S’ha complert això?
Preguntem si s’han complert els acords de desembre i com s’està gestionant el
servei d’atenció telefònica, durant els mesos de gener i febrer del 2015.
I ens contesten bàsicament: és necessari sol·licitar pròrroga de l’esmentada
pregunta per recavar la informació necessària. Vull dir, ¿de veritat no saben cóm
s’està gestionant el servei d’atenció telefònica en aquest ajuntament des del 31 de
desembre fins el dia d’avui? ¿no ho saben? O sigui ¿no ens poden contestar a
això? S’aprova al desembre, s’aprova que s’aturi tal i com s’està fent, s’aprova
s’atura com s’està fent i a partir del gener s’ha de fer d’una altra manera, això és el
que diu la moció i els acords que aprovem al Ple. I els hi preguntem a finals de
febrer i ens diuen que ens sol·liciten una pròrroga, perquè no saben, clar, de la
sol·licitud de la pròrroga entenem que no saben cóm està funcionant el servei
d’atenció telefònica.
Bé, no entenem res, de veritat que no entenem res, ens diuen que si això s’està fent
encara amb el 010 de Barcelona, ens ho diuen, no passa res, ens ho diuen, ja
farem el que haguem de fer, però ho diuen públicament, però no ens diguin que ens
sol·liciten una pròrroga.
Bé, una altra ens la contesten àmpliament amb el que s’ha..., que era sobre l’anunci
de..., bé, del que hem estat parlant ara, sobre la cessió forçosa d’habitatges buits, i
ens la contesten àmpliament abans del Ple, gràcies.
I la tercera és la creació de la taula de pobresa energètica, és del 2013, i ens
demanen també una pròrroga, des del 2013.
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Giménez, em sembla que ha fet les preguntes per escrit i se li contestaran. Molt
bé, qui més havia demanat paraules? Doncs, per part del Partit Popular també?
No? Sr. Monrós? No? Doncs, Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (ICV-EUiA-PIRATES-E)
En el mateix sentit de la moció sobre habitatge que s’ha presentat avui en aquest
Ple, volíem preguntar sobre la situació actual dels desnonaments o llançaments a la
nostra ciutat, que no són pocs, ja que creiem que hi ha un promig de 7-8 al dia,
molts d’ells per ocupacions o lloguers que s’han deixat de pagar. Volem preguntar si
existeix un protocol d’actuació dels serveis municipals davant les situacions de
desnonament, ja que sí ens consta que totes les notificacions als futurs afectats les
realitzen uns agents de la Guardia Urbana, en base a un conveni de col·laboració
del ajuntament amb els jutjats. També volem ser informats del contingut d’aquest
conveni.
Després tinc un prec, no sé si és al final el prec, no? va tot junt, molt bé. Volíem,
demanem que els grups municipals d’aquest ajuntament siguin presents en el
procés de desenvolupament dels plans estratègics de ciutat, en concret en el de
joventut, que ja s’està desenvolupant, que ja hi ha algunes reunions, i volem
participar com un actor més d’aquests plans.

SR. NIETO MARTÍNEZ (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Després de la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d’estimar els
recursos de Telefónica i de FRANCE TELECOM, sobre l’ordenança fiscal 2.10, que
es recull a l’article 9 de Règims Especials de Telefònica, no haurà de satisfer la
taxa, sinó que queda englobat dins de la compensació del 1,9% dels seus ingressos
bruts, preguntem què farà l’ajuntament, recorrerà o pot recórrer la Sentència, cóm
queda afectada l’Ordenança en aquest punt i quina interpretació es fa des de
serveis jurídics del fet que queda recollida aquesta taxa dintre de la Llei reguladora
d’Hisendes Locals, i si Telefònica deixa de pagar aquest 1,9% o quina quantia.
D’altra banda, volem preguntar sobre la resolució, darrera de la mesa de
contractació, del servei de patis oberts, a favor de l’empresa Fundació Pere Tarres,
volíem saber quants patis oberts queden coberts amb aquesta licitació, si el govern
municipal té previst incrementar per aquest 2016 el nombre de patis oberts, quins
en tot cas, i si valora que es conveni amb entitats dels barris, AMPA, esplais, o
valora l’ajuntament fer la gestió directe.
I, per acabar, i vista la resolució del procés de concessió demanial dels antics jutjats
de l’Hospitalet, amb una certa escassa informació per part del teixit econòmic i
social de la ciutat, amb presses i creiem que poca concurrència, solament va licitar
una única empresa, Planeta de Agostini Formación, SLU, que va modificar les
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clàusules del mateix contracte d’una manera molt avantatjosa i al final va decaure
òbviament, sense entrar al conjunt de beneficis fiscals i demés, volem saber si
l’ajuntament tractarà de refer la licitació amb aquest actor o obrirà un període de
consultes amb agents socials, econòmics i culturals de la ciutat, i sobre valorar els
usos o projectes per aquest edifici o àmbit a la ciutat. Gràcies.

SRA. CARBALLEIRA PASCUAL (ICV-EUiA-PIRATES-E)
Unes preguntes sobre el controvertit trasllat del pi de la Remunta, bé, vàries coses,
volíem saber, bé, si no s’han fet públics els informes tècnics de les possibles
ubicacions, l’única ubicació que se’ns va comunicar és que es traslladava el pi al
municipi de Cornellà, però finalment no ha sigut aquesta, per què no es van fer
públic aquests informes, quin cost econòmic ha suposat el trasllat i suposarà el
manteniment d’aquest pi per tal que no mori i per què s’ha contractat a l’empresa
MOIX per fer aquest trasllat i si s’ha consultat a d’altres empreses i cóm ha sigut
aquest procés per fer el trasllat del pi.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs li contestarem totes les preguntes per escrit i recollim el prec. Per
part de Ciutadans.

SR. RUIZ NARVAEZ (CIUTADANS)
En el Pleno de julio del año pasado, se aprobó, con los votos de PSC y
Ciudadanos, una moción sobre los presupuestos participativos. Recibimos un
informe, el 24 de noviembre, de seguimiento de mociones, en el que el Gabinete de
Alcaldía nos indicaba que durante el 2016 se iniciarían los trámites. Queremos
saber si se ha iniciado algún trámite, porque no tenemos constancia de ninguno y
estamos hablando de un proceso que es muy complejo, que habrá que elaborar un
reglamento, y el que creemos que debería estar abierto a la participación ciudadana
y que tiene que estar finalizado este año. Sólo esto.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, alguna pregunta més?

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Tengo dos preguntas. La primera, en el artículo 132.3 de la Ley de régimen de
bases local se establece que la comisión especial de sugerencias y reclamaciones
deberá dar cuenta a este Pleno, mediante un informe anual, de las quejas
presentadas y de las deficiencias observadas en el funcionamiento de los servicios
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municipales, con especificación de las sugerencias o recomendaciones no
admitidas por la administración municipal. Desde que Ciudadanos está en este
Consistorio todavía no se ha convocado esta comisión y nos preocupa la
elaboración de este informe, por eso solicitamos copia de los tres últimos informes
anuales.
Y tengo otra pregunta más, en el informe de seguimiento de las mociones que
ustedes publican el 24 de noviembre, con las acciones realizadas de mayo a
septiembre, sobre una moción de medidas por la limpieza y el civismo del 29 de
septiembre, ustedes dicen: “pel que fa a la neteja, s’ha fet l’estudi del servei de la
neteja de façanes i el servei d’aiguabatre, dels informes aquests i segons les seves
conclusions, s’han acordat diferents accions de millora”. En nuestra labor de control,
Ciudadanos hemos pedido este estudio de limpieza, a lo que nos han respondido,
el pasado 5 de febrero, que este estudio no está realizado, es decir, que no existe.
“Explicar que l’estudi del servei d’aiguabatre i l’anàlisi de la neteja viària no estan
encara finalitzats”, este es el Acta de Comparecencia de mi asistencia por esta
labor de control. Mi pregunta es: ¿por qué nos mienten? ¿se piensan ustedes que
nada ha cambiado o que el ayuntamiento sigue siendo igual que siempre? Pues no
es así, están ustedes en minoría y el ayuntamiento es de todos, por lo que les
pedimos que no mientan a este Pleno, que no mientan a los concejales que
tenemos la representación ciudadana. Es decir, ustedes publican y dan publicidad
de acciones de gobierno, en este caso destinadas a realizar medidas de limpieza,
pero que ustedes no están haciendo, les pido que no nos tomen más el pelo,
porque no nos mienten ustedes más, cambien esto y trabajen, por favor. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sr. Belver.

SR. BELVER VALLES (PSC-CP)
Mire, Sr. Jesús, usted puede hacer aquí el teatro que le dé la gana, pero aquí a
pegar broncas y a llamarnos mentirosos ni se le ocurra, ni se le ocurra ¿de
acuerdo? Si usted no sabe leer es otro problema, ahí dice, el informe está en este
estado, y el otro le dice, no está concluido…, oiga, estoy hablando yo y usted se
calla, porque yo me he callado cuando usted hablaba, vamos a ser respetuosos
¿de acuerdo? ¿sí o no? Si usted pregunta, yo puedo contestar. Entonces, yo lo que
le pido es que si usted quiere hacer la intervención que considere, faltaría más,
pregunte lo que considere, plantee lo que considere, pero no hace falta que insulte
a nadie, cuando usted dice, han cambiado cosas en este Pleno, y tanto que han
cambiado y tanto, algunas como la pluralidad, fantástico, otras desde luego se ha
perdido mucha calidad democrática y la calidad democrática se ha perdido por lo
que se ha perdido, no porque haya más grupos, sino porque la gente no sabe estar
en su sitio.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Las preguntas serán respondidas, las que no han sido respondidas en viva
voz, por escrito. No hay más puntos a tratar, por lo tanto, se levanta la sesión.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Vicesecretària, en funcions
de Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

