Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió extraordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 8/2015
Data: 13 de juny de 2015
Hora: 12.00 h. a 13.40 h.
Lloc: Casa Consistorial

De conformitat amb el que estableix l’article 195.1 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de
juny, de Règim Electoral General i article 18 del vigent Reglament orgànic del Ple,
prèvia convocatòria de l’alcaldessa en funcions d’aquest Ajuntament, es personen
tots/es els/les Regidors/res Electes proclamats per la Junta Electoral de Zona de
l’Hospitalet de Llobregat, segons Acta de Proclamació de 31 de maig de 2015, que es
relacionen a continuació per ordre alfabètic, amb l’objecte de celebrar la sessió pública
extraordinària de constitució del Xè Ajuntament Democràtic de l’Hospitalet:

1. ALCAZAR ESTEBAN, CRISTIAN
2. ALONSO NAVARRO, PEDRO
3. BELVER VALLES, FRANCESC J.
4. BRINQUIS PEREZ, MANUEL
5. CARBALLEIRA PASCUAL, JULIANA
6. CASTRO BORRALLO, JOSÉ
7. ESPLUGAS GONZALEZ, SONIA
8. ESTEBAN FERNANDEZ, M. CARMEN
9. GARCIA I ACERO, ANTONI
10. GARCIA I MUÑOZ, JORGE
11. GARCIA MOMPEL, JOSÉ M.
12. GARCIA VALLE, MIGUEL MANUEL
13. GIMENEZ MARQUEZ, CHRISTIAN
14. GONZALEZ MONTES, ANA
15. GRAELLS VEGUIN, JAUME
16. HUSILLOS GUTIERREZ, JESUS
17. JIMENEZ ARIZA, RAFAEL
18. MARIN MARTINEZ, NÚRIA
19. MARTIN GONZALEZ, JESÚS AMADEO
20. MARTIN HERMOSIN, FCO. JAVIER
21. MONROS I IBAÑEZ, JORDI
22. NIETO MARTINEZ, IVAN
23. PEREA CONILLAS, M. MERCÈ
24. RAMIREZ PEREZ, ROCIO
25. RUIZ NARVAEZ, RAINALDO
26. SANTON RAMIRO, CRISTINA
27. SARIÑENA HIDALGO, M. ÁNGELES
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S’obre la sessió per la Secretària General del Ple, en funcions, Sra. M. Teresa
Redondo del Pozo.

SRA. SECRETÀRIA:
Bon dia a tothom s’obre la sessió extraordinària del Ple municipal per a la constitució
del Desè Ajuntament democràtic de L’Hospitalet de Llobregat.
De conformitat amb el que disposa l’article 195 de la Llei Orgànica 5 de 19 de juny de
1985, de Regim Electoral General s’ha de procedir, en primer lloc, a la constitució de la
Mesa d’edat, la qual està integrada pel regidor electe de major edat, que actuarà com
a President, i el regidor electe de menor edat, que actuarà com a vocal.
Per aquest motiu el Sr. Pedro Alonso Navarro, prendrà possessió en primer lloc del
seu càrrec, en tant que li correspon la presidència de la mesa d’edat.
El Sr. Pedro Alonso Navarro, llegeix la fórmula de promesa o jurament del càrrec,
recollida al Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
“Juro por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de
concejal y guardar lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución, como norma
fundamental del Estado, así como el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el resto del
ordenamiento jurídico.”
A continuació la Secretària imposa la medalla de Regidor al Sr. Alonso i crida a la
pressa de possessió al regidor de menor edat Sr. Jesús Amadeo Martín González, per
tal que actuï com a vocal de la mesa d’edat.
El Sr. Martín González, fa promesa del seu càrrec segons la fórmula abans recollida i
el President de la Mesa d’Edat, Sr. Alonso Navarro, li imposa la medalla de Regidor.
A continuació el Sr. Alonso, President de la Mesa, declara constituïda la Mesa d’edat
de conformitat amb el que disposa l’article 195 de la esmentada Llei Orgànica del
Règim Electoral General, i és dona compte que consta que tots els regidors i regidores
electes han presentat les declaracions de béns i patrimoni i d’activitats econòmiques,
legalment exigides a l’article 75.7 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i
a l’article 163.1 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprovava el text refós de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
A continuació, la Mesa d’Edat procedeix a comprovar les credencials presentades pels
membres electes, expedides per la Junta Electoral de Zona de l’Hospitalet, en data 4
de juny de 2015.
La Secretària crida als Regidors i Regidores electes de cada candidatura per ordre
decreixent del número de vots obtinguts a les eleccions municipals del 24 de maig de
2015; i dins de cada candidatura seguint l’ordre que ocupen en cada llista electoral, als
efectes de formular jurament o promesa del càrrec de Regidor/a.
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Els Regidors i Regidores prenen possessió del seu càrrec formulant el jurament o
promesa i el President de la Mesa d’edat els hi col·loca a cadascun d’ells/elles la
medalla de regidors/regidores.

1.- En primer lloc prenen possessió els REGIDORS ELECTES DE LA CANDIDATURA
PRESENTADA PEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA
DE PROGRÉS (PSC-CP), els quals formulen jurament o promesa del càrrec
pronunciant la fórmula: “Juro/Prometo per la meva consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic.”
1. NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ
2. FRANCESC JOSEP BELVER I VALLÈS
3. MERCÈ PEREA I CONILLAS
4. JOSE MARÍA GARCÍA MOMPEL
5. CRISTIAN ALCAZAR ESTEBAN
6. ROCÍO RAMÍREZ PÉREZ
7. MANUEL BRINQUIS PÉREZ
8. JAUME GRAELLS I VEGUIN
9. MARÍA ÁNGELES SARIÑENA HIDALGO
10. JOSÉ CASTRO BORRALLO
11. JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ

2.- A continuació prenen possessió els REGIDORS ELECTES DE LA CANDIDATURA
PRESENTADA PEL PARTIT CIUTADANS PARTIDO DE LA CIUDADANIA (C’s) els
quals formulen jurament o promesa del càrrec pronunciant la fórmula: “Juro/Prometo
per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidor/a, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
fonamental de l’estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la resta de
l’ordenament jurídic.” .
1. MIGUEL MANUEL GARCÍA VALLE
2. MARÍA CARMEN ESTEBAN FERNÁNDEZ
3. RAINALDO RUIZ NARVAEZ

3.- A continuació prenen possessió els REGIDORS ELECTES DE LA CANDIDATURA
PRESENTADA PER LA CANDIDATURA PRESENTADA PER LA COALICIÓ
INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVAPIRATES DE CATALUNYA-E (ICV-V-EUiA-PIRATAS.cat-E).
1. ANA GONZÁLEZ MONTES, pronunciant la fórmula: “Por imperativo
legal, prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal
con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como
norma fundamental del estado, así como el Estatut d’Autonomia de
Catalunya y el resto del ordenamiento jurídico, sin renunciar a la
defensa de mis valores y principios republicanos.”
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2. JULIANA CARBALLEIRA PASCUAL, pronunciant la fórmula: “Per
imperatiu legal, prometo complir fidelment les obligacions del càrrec de
regidora, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com
a norma fonamental de l’estat, així com l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic, sense renunciar a la
defensa dels meus valors i principis republicans.”
3. IVAN NIETO MARTÍNEZ, pronunciant la fórmula: “Por imperativo legal,
prometo cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal con
lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma
fundamental del estado, así como el Estatuto de Autonomía de
Cataluña y el resto del ordenamiento jurídico, sin renunciar a la defensa
de mis valores y principios republicanos y laicos.”

4.- A continuació prenen possessió els REGIDORS ELECTES DE LA CANDIDATURA
PRESENTADA PER LA CANDIDATURA PRESENTADA PEL PARTIT POPULARPARTIDO POPULAR (PP) els quals formulen jurament o promesa del càrrec
pronunciant la fórmula: “Juro/Prometo per la meva consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor/a, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic.”
1. SONIA ESPLUGUES GONZÁLEZ
2. FCO JAVIER MARTIN HERMOSIN

5.- A continuació els REGIDORS ELECTES DE LA CANDIDATURA PRESENTADA
PER ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
prenen possessió del càrrec responent a la pregunta formulada per la Presidència de
la Mesa: “¿Jureu/Prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de regidor d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i
fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya?
1. ANTONI GARCIA i ACERO resposta: “Ho juro per imperatiu legal i em
comprometo a treballar pel benestar dels veïns i les veïnes de
l'Hospitalet, així com per una República catalana lliure i socialment
justa.”
2. JORGE GARCÍA i MUÑOZ resposta: “Prometo por imperativo legal y
me comprometo a trabajar por el bienestar de los vecinos y vecinas de
l'Hospitalet, así como por una República catalana libre i socialmente
justa.”

6.- A continuació prenen possessió els REGIDORS ELECTES DE LA CANDIDATURA
PRESENTADA PER GUANYEM L’HOSPITALET (GANEMOS).
1. RAFAEL JIMENEZ ARIZA, pronunciant la fórmula: “Prometo, per
imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor,
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma
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fonamental de l’estat, així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la
resta de l’ordenament jurídic.”
2. CRISTINA SANTÓN RAMIRO, pronunciant la fórmula: “Juro per la
meva consciència i pel meu honor, complir fidelment les obligacions del
càrrec de regidora, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la
Constitució, com a norma fonamental de l’estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic.”

7.- A continuació pren possessió el REGIDOR ELECTE DE LA CANDIDATURA
PRESENTADA PER LA COALICIÓ CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU)
1. JORDI MONRÓS I IBÁÑEZ, pronunciant la fórmula: “Per imperatiu
legal, prometo per la meva consciència i pel meu honor, complir
fidelment les obligacions del càrrec de regidor amb lleialtat al Rei i al
President de la Generalitat, respectant i fent respectar la Constitució,
així com l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, sense renunciar mai als
drets i llibertats de Catalunya i a la seva plena sobirania.”

8.- A continuació pren possessió el REGIDORS ELECTES DE LA CANDIDATURA
PRESENTADA PEL PARTIT D’UNITAT POPULAR POBLE ACTIU (CUP-PA)
1. CHRISTIAN GIMÉNEZ MÁRQUEZ, pronunciant la fórmula: “Només per
imperatiu legal, prometo per la meva consciència i pel meu honor,
complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor, amb lleialtat al
Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de
l’estat, així com l’Estatut de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic.”

El President de la Mesa d’edat declara legalment constituïda la Desena Corporació
Municipal democràtica de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb les
normes que regula l’article 195 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, sobre Règim Electoral
General.
A continuació es procedeix a iniciar el tràmit de l’elecció de l’alcalde o alcaldessa,
d’acord amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica de Règim Electoral
General.
En primer lloc, es procedeix a la proclamació dels candidats i candidates a l’alcaldia,
entre els regidors i regidores caps de les llistes electorals que han obtingut
representació en aquest Ajuntament en les eleccions municipals del 24 de maig de
2015. Preguntats i preguntades si accepten o no ser candidats i/o candidates a
l’alcaldia responen “sí” o “no”, en el moment que són preguntats:
1.
2.
3.
4.

NÚRIA MARÍN MARTÍNEZ, respon sí
MIGUEL MANUEL GARCÍA VALLE, respon sí
ANA GONZÁLEZ MONTES, respon sí
SONIA ESPLUGUES GONZÁLEZ, respon sí
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5. ANTONI GARCIA i ACERO, respon no i el Sr. Jorge García també
respon no.
6. RAFAEL JIMENEZ ARIZA, respon sí
7. JORDI MONRÓS I IBAÑEZ, respon no
8. CHRISTIAN GIMÉNEZ MÁRQUEZ, respon no

El Sr. President de la Mesa d’edat declara com a candidats a l’alcaldia els Regidors i
les Regidores que han acceptat.
A continuació s’obre un torn de paraula als diferents grups municipals, per ordre invers
al nombre de vots obtinguts a les eleccions municipals de 24 de maig de 2015.

SR. GIMÉNEZ MÁRQUEZ (CUP-PA)
Bon dia a tothom, bé, en primer lloc jo voldria explicar-vos una miqueta qui som,
presentar-nos, sobretot que no us espanteu perquè parli habitualment en plural, aquí jo
només seré el portaveu d’una candidatura assembleària, d’un projecte municipalista i
de ruptura, nou a la ciutat, que integra sensibilitats diverses, però sobretot que fa un
anàlisi comú de les necessitats dels nostres veïns i veïnes, un projecte comú que
serveix d’altaveu, que servirà d’altaveu, a lluites i reivindicacions de la nostra ciutat.
Com podeu suposar, nosaltres no formarem part del govern presidit per la Sra. Núria
Marín i pel PSC, un govern de continuïtat que aprofundirà en el model de ciutat dels
últims 35 anys, però tampoc donarem suport a la seva investidura com Alcaldessa.
Treballarem a l’Ajuntament i sobretot seguirem treballant al carrer per capgirar la
nostra ciutat, perquè no compartim el model de ciutat que ens proposen des del
govern del PSC per aquesta nova legislatura i que ha desenvolupat durant els darrers
35 anys, com hem dit, un model especulatiu i absolutament subsidiari del model marca
de Barcelona.
Perquè volem obrir de vat a vat aquestes portes i les finestres de l’Ajuntament, perquè
corri l’aire i se sentin les veus dels veïns, no un dia al mes, sinó dins d’aquestes quatre
parets potser cada dia. Perquè preferim treballar durant aquests quatre propers anys
per vestir espais de participació i apoderament popular a la ciutat, per potenciar tots
aquells espais que generin teixit social als nostres barris. No ens trobareu, poques
vegades ens trobareu a despatxos i passadissos, no és aquest el nostre hàbit, allà on
ens sentim més còmodes és als carrers i a les places, els que ens coneixeu ho sabeu,
des d’aquí i en els moviments socials i lluites treballarem per seguir construint poder
popular a la ciutat.
Però també tenim molt clar quines són algunes de les prioritats immediates de molts
dels nostres veïns i veïnes i voldríem recalcar un parell. Una flagrant és que cal
impedir que es produeixi cap més desnonament a la nostra ciutat i l’Ajuntament
d’aquesta ciutat ha de fer entendre als bancs que l’habitatge és un dret. Cap tracte
municipal amb les entitats bancàries que desnonin als nostres veïns, mai més.
I, per altre banda, no voldria deixar de fer esment dels treballadors i treballadores
explotats i en vaga indefinida des de fa 66 dies, per una multinacional absolutament
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esclavista, que és Telefònica Movistar, molts d’ells veïns d’aquesta ciutat, i ens
agradaria saber, en algun moment, si el nostre Ajuntament subscriurà el compromís de
les escales, que simplement diu que ens comprometem a suspendre, revertir i no
renovar, cap contractació pública de serveis amb Movistar, ni qualsevol altre empresa
que no garanteixi que tots els treballadors i treballadores, directes o subcontractats,
que intervenen a la prestació del servei o subministrament, tinguin:
1. Una jornada màxima de 40 hores setmanals i dos dies de descans.
2. Se’ls retribueixi amb un salari digne i es garanteixi el mateix salari per un mateix
tipus de feina -mare meva quina cosa més espectacular-.
Per últim, creiem que és cabdal la paralització del PDU Gran Via i la preservació de
Cal Trabal com a zona agrícola i per això, sempre al costat dels nostres veïns i veïnes,
ens oposem a aquest projecte impulsat pel govern municipal i per la Generalitat de
Catalunya. I m’agradaria llegir-vos un parell o tres de paràgraf d’un ..., bé, d’un
manifest de l’any 2008, del novembre del 2008, quan la gent ja estava preocupada pel
que passaria amb Cal Trabal, diu així:
“Entenem que aquest projecte respon exclusivament a interessos especulatius
d’alguns dels propietaris actuals de la zona i no pas de l’interès general i col·lectiu que
l’indret atresora. L’última zona agrícola de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat no pot
quedar hipotecada i sepultada sota més edificis producte de l’avarícia especulativa
d’uns quants, en un context global de crisi en que a tots i totes ens costa arribar a final
de mes -2008 era això-.
Defensem aquest espai com a patrimoni col·lectiu pels veïns i veïnes, no només del
barri de Bellvitge i de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat, sinó del conjunt de
ciutadans i ciutadanes de l’àrea metropolitana de Barcelona i de Catalunya. I el
defensem pel seu valor històric, última zona de l’antiga Marina de l'Hospitalet de
Llobregat, però també patrimonial, per les masies de la zona, ecològic i natural, però
també pel gaudi de la ciutadania, per passejar, per gaudir de la natura de l'Hospitalet
de Llobregat.
Per apropar-nos al riu, del qual hem estat tan allunyats durant massa temps, per a
l’educació ambiental, perquè els nostre fills puguin saber què és un delta, una carxofa,
una masia o una tortuga, sense sortir del municipi, i tot arribant en transport públic, a
peu o en bicicleta.
No volem més blocs, no volem més construccions, no volem més totxos, no volem
més especulació a l'Hospitalet, no volem enterrar definitivament l’última zona natural
de la ciutat, no volem ser diferents a la resta de municipis dels voltants, que han
preservat part dels seu àmbit natural, no volem perdre zona verda a la ciutat més
densa de tota Catalunya, no volem que uns quants s’aprofitin d’un patrimoni que és de
tots i totes.
Però sí que volem preservar i conservar de manera íntegra, l’última zona agrícola de la
nostra ciutat, volem apropar-nos al riu i gaudir-ne, volem passejar en un àmbit natural,
volem aquesta zona verda per a la ciutat, volem horts urbans i activitats econòmiques
de valor afegit del segle XXI, relacionades amb la conservació del patrimoni agrícola,
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de preservació de medi i la conscienciació i la sensibilització ambiental, volem
continuar sentint-nos orgullosos de ser de l'Hospitalet de Llobregat i viure-hi.
No més blocs, no més especulació, defensem la zona agrícola de l'Hospitalet de
Llobregat.”
Això és de novembre del 2008, ara mateix, des de fa uns mesos, un grup de veïns i
veïnes de Bellvitge està començant a reprendre aquesta lluita i simplement, molt
ràpidament, m’agradaria que sentíssiu el que deia una d’elles, que està present a la
sala avui, gràcies per reprendre aquesta lluita set anys després.
En un futur no massa llunyà canviarà la fisonomia de l'Hospitalet, concretament la de
Bellvitge, que deixarà de ser tal i com la coneixem. Resulta que la Generalitat, amb el
beneplàcid del nostre Ajuntament, executarà durant el 2016, si ningú de nosaltres ho
impedeix, el Pla Director Urbanístic Gran Via L’Hospitalet, aquest PDU alimenta la
cultura del totxo que ha donat de menjar a uns quants i ha empatxat el país fins a
rebentar.
Resulta que els grans beneficiats del PDU són empresaris especuladors, un cop més,
una pinzellada sobre el PDU és que afecta en 994.000 m2, zona hospitalària, part de
Bellvitge i la zona agrícola de Cal Trabal, 26 torres de 77, 81 i fins a 90 metres
d’alçada, força més altes que els blocs de Bellvitge i que el mateix hospital, ens
taparan el cel i als malalts de l’hospital els hi negaran la vista de Cal Trabal i del mar a
l’horitzó, que tan agraeixen per millorar la seva malaltia.
El Sr. Laporta va comprar fa uns anys uns terrenys de Cal Trabal, perquè sembla que
li molaven les carxofes que allà es collien i ara, fixat tu, requalificarem els terrenys
perquè ell construeixi el que li vingui de gust, un hotel o unes oficines, perquè després
la meitat es passin anys en venda o lloguer, com succeeix ara mateix, avui, a la plaça
Europa.
El PDU no és més que el reflex del model de ciutat que ens imposen, sobre el que
ningú ens ha preguntat i sobre el que volem decidir. Però no només és cosa de
Bellvitge, avui aquí hi ha veïnes de Gornal i d’altres districtes que probablement
vulguin també exigir modificar aquest projecte.
Veïns i veïnes, hem de tornar a sortir al carrer com fa quaranta anys vam sortir pares,
els nostres pares i mares i molts i moltes de nosaltres essent nens i nenes, aleshores
es va impedir la construcció massiva de blocs a Bellvitge, i molts de vosaltres ho
recordareu, ara hem de sortir al carrer i tornar a cridar aquell famós lema que deia: “ni
un bloc més, ni a Bellvitge, ni enlloc.”
Gràcies.

SR. MONRÓS (CiU)
Bon dia a tothom, primerament vull donar les gràcies a tota la ciutadania de l'Hospitalet
que va participar a les eleccions i en especial a les 5.579 persones que van apostar
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per la nostra formació i van fer confiança en el projecte que representa Convergència i
Unió a l'Hospitalet de Llobregat.
Al mateix temps també vull fer un especial agraïment a totes les persones que integren
Convergència i Unió i que han treballat molt i molt bé, durant els últims mesos, per fer
una campanya innovadora, positiva i constructiva, com la que hem fet, també els hi vull
agrair la feina que ara més que mai, estan fent i faran, per convèncer encara a més
gent que el nostre és un projecte vàlid i necessari per a l'Hospitalet.
Malgrat que els resultats electorals no ens han reportat el resultat que esperàvem,
durant els propers quatre anys treballarem per complir amb el nostre programa
electoral, som gent de paraula, ho vam anunciar durant la campanya i ens refermem
en la idea que el nostre programa electoral és un contracte amb la ciutadania, per tant,
en la mesura de les nostres possibilitats, actuarem en conseqüència per fer realitat les
nostres propostes.
Per tot això, seguirem treballant per reduir l’atur a la nostra ciutat i per oferir respostes
reals a les 21.000 persones que no tenen feina. Seguirem treballant per disminuir les
desigualtats socials presents als nostres barris i que són generadores de conflicte
social. Seguirem treballant per assegurar que l'Hospitalet sigui una ciutat millor, una
ciutat de referència on tothom pugui estar orgullós de viure-hi.
Seguirem treballant per connectar l'Hospitalet amb un sentiment, amb el sentiment del
país i amb la necessitat d’apostar per la independència de Catalunya, com a únic
instrument per assegurar un canvi real i definitiu, assumint la responsabilitat de donar
ple suport al President Mas i al procés per a la llibertat de Catalunya, que ell lidera de
cara al 27 de setembre.
I, finalment, seguirem treballant pel progrés de la ciutat i especialment per a la millora
general de la qualitat de vida dels hospitalencs i hospitalenques, perquè aquesta ciutat
passi a ser un referent en tots els sentits.
Paral·lelament i perquè considerem necessari reflexionar, iniciarem un procés de
conversa ciutadana per escoltar i comprendre les seves inquietuds, amb l’objectiu de
poder-los representar millor i de representar-ne molts més, estem plenament
convençuts que l’única forma que la ciutadania recuperi la confiança en la política és
escoltant-los i fent-los evident que aquesta és un element real de canvi i transformació.
Aquest procés de conversa ciutadana ha de servir per poder seguir explicant cóm
veiem la nostra ciutat i cóm volem que sigui, però sobretot ha de servir per reflexionar,
per entendre com ens perceben els hospitalencs i què podem fer per millorar i per
representar-los millor.
Tot això ho farem com sempre ho hem fet, des d’una posició constructiva i honesta,
buscant sempre fer realitat totes aquelles propostes que contribueixin a millorar
l'Hospitalet i també amb una oposició contundent quan faci falta, però allunyada del
populisme, i a demostrar que el diàleg i el consens són essencials per fer avançar la
ciutat.
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Entenem la política com una contraposició de projectes i no com un enfrontament
visceral i permanent. No em canso de dir que per davant de tot estimo la meva ciutat i
que sempre seré present donant suport a aquelles mesures honestes, que
contribueixin de forma significativa a millorar-la.
Creiem de forma decidida que el que espera la ciutadania dels seus representants,
siguin del partit polític que siguin, és que treballin de forma activa per a millorar
l'Hospitalet, actuant amb aquesta premissa és com tots plegats aconseguirem que els
nostres conciutadans recuperin la confiança en la política.
Posar en valor que des de l’any 1979 tots els regidors i regidores de Convergència i
Unió han treballat per a l'Hospitalet de forma constructiva i positiva, en moments tan
transcendentals com els que estem vivint redoblem esforços per estar a l’alçada de la
gran feina que han fet i per assolir l’objectiu fundacional el 27 de setembre.
Per tant, per part nostra anunciem ara mateix que sempre estarem oberts al debat i als
acords amb tots els grups municipals d’aquest Consistori, sempre que el diàleg sigui
constructiu, positiu, generi consens i busqui sumar, perquè el nostre objectiu és i
seguirà essent fer de l'Hospitalet la primera ciutat de Catalunya. Moltes gràcies.

SR. JIMÉNEZ (GANEMOS)
Bon dia a tothom, primer agrair a les 6.962 persones que ens han votat, bé, 6.960,
perquè nosaltres també ens hem votat nosaltres mateixos, llavors no té tan mèrit, i bé,
jo no sóc gaire de fer grans mítings, perquè jo aquí sóc tant a Guanyem com a
l'Hospitalet sóc un més, no vinc aquí a fer bandera de cap canvi polític a partir de mi,
perquè jo crec que el canvi polític va començar fa poc més de quatre anys quan un
munt de gent va a anar a les places a dir que ja n’hi havia prou, que ja havíem patit
prou, que aquesta política de retallades que ens portava a famílies al carrer, a gent
que no es podia atendre, a nanos que no tenen per fer un àpat al dia, tot això s’havia
de parar.
El canvi, el canvi que sentim molts cop a la televisió, el canvi polític que li diuen, no ha
de ser un canvi polític, ha de ser un canvi social, hem d’entendre que hem d’estar
units, que som el 99%, que no som febles, tots junts som molt forts, que no ens hem
de posar etiquetes, que hem de saber discutir i portar la contrària també, hem d’estar
units i hem de lluitar pel que de veritat importa, que és per la gent.
Aquí a l'Hospitalet tenim 6.000 famílies que estan en risc d’exclusió social, tenim un
problema bastant greu, tenim un problema també amb els nanos petits que tenen, o
sigui, a un de cada tres els hi falta menjar. Tots aquests problemes que tenim a
l'Hospitalet no són una cosa que des d’aquí puguem solucionar directament,
necessitem que tothom parli, que tothom estigui unit i que tothom lluiti.
Nosaltres podem ser l’altaveu aquí, podem ser l’altaveu i arribar aquí i amb les
propostes que fem al carrer, perquè la nostra gran activitat serà al carrer a partir
d’aquests quatre anys, nosaltres no ens quedarem en la protesta, sinó que buscarem
solucions i buscarem propostes per arribar aquí i a veure si entre tots ens podem
posar d’acord.
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El que sí que volem recalcar és que, bé, a nosaltres ens han volgut posar moltes
etiquetes, segurament si ens haguéssim de posar alguna etiqueta seria que som
d’esquerres, però el que sí que som és de la gent i del carrer, i entenem que, més
enllà de ser de dretes o d’esquerres, tothom té les mateixes necessitats, tothom ha de
dinar, tothom ha de tenir una casa. Nosaltres vam anar a les marxes de la dignitat per
demanar pa, treball i sostre i dignitat per a tothom.
I en aquestes estarem i aquests quatre anys farem aquesta labor, intentar estar molt a
prop de la gent, intentar estar molt a prop de les associacions que són les que de
veritat impulsen el canvi social i lluiten pels drets de tots. I bé, espero que aquests
quatre anys ens anem coneixem, veieu que el nostre projecte és un projecte sòlid, on
hi cap absolutament tothom i si tot va bé, d’aquí a quatre anys, vindrem aquí i potser sí
que podrem impulsar totes les iniciatives que portem en el nostre programa.
Moltes gràcies a tothom.

SR. GARCÍA I ACERO (ERC-AM)
Bon dia veïns i veïnes, en primer lloc, les meves primeres paraules són per agrair el
suport a les 8.348 persones que van confiar el seu vot, el passat 24 de maig, i que han
fet possible que el nostre grup municipal tingui un grup municipal format per dues
persones.
La nostra coalició Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal és un punt de
trobada de la gent, de l’esquerra nacional i independentista, de la gent del socialisme
sobiranista i de la gent que treballa a les diferents entitats i moviments socials per
construir un Hospitalet socialment just en una Catalunya lliure.
La nostra organització política, el nostre grup municipal desenvoluparà, durant aquests
quatre anys de legislatura, una oposició ferma, una oposició constructiva, amb
l’objectiu de millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes de l'Hospitalet, i
ho farem en cinc eixos, desenvolupant propostes que vagin en la següent direcció.
En primer lloc, treballarem perquè aquest Ajuntament s’incorpori al procés de la
república catalana constituent, perquè la independència, les coses que ens interessen
a la ciutadania, com són tenir una ocupació de qualitat, unes polítiques socials
equiparables a d’altres països europeus, unes pensions dignes per a la nostra gent
gran, van lligades a la independència. Perquè per nosaltres la independència no és
una finalitat, per a la gent d’Esquerra Republicana de Catalunya la independència és
una eina per construir un país nou, socialment just i sense ni un pam de corrupció i
amb més finançament pels nostres municipis.
En segon lloc, des d’aquest grup municipal treballarem per impulsar i tirar endavant
iniciatives que creïn un model econòmic i de treball que sigui capaç de superar
aquesta crisi i crear ocupació de qualitat. La nostra prioritat serà trobar feina a
aquestes 20.420 persones que en aquests moments es troben a l’atur, i ho volem fer
impulsant polítiques que afavoreixin la petita i mitjana empresa, el cooperativisme,
l’economia social, el tercer sector, que treguin més profit de la situació estratègica de
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l'Hospitalet en el mapa de Catalunya, per poder atreure multinacionals i noves
empreses i també volem que es reindustrialitzi la carretera del Mig amb empreses de
valor afegit.
El tercer eix que treballarem amb iniciativa serà desenvolupar un Hospitalet més
social, volem millors escoles, volem millors hospitals i volem més polítiques socials en
aquest Ajuntament i en aquesta ciutat, i nosaltres instarem, volem promoure, a les
diferents forces polítiques d’aquestes ciutat, a desenvolupar un pacte local contra la
pobresa, per acabar amb aquesta xacra social que afecta als nostres veïns i veïnes.
El quart eix, volem desenvolupar un Hospitalet més transparent i més participatiu. Des
d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que la democràcia ha d’anar més enllà
de votar cada quatre anys, per això volem que els ciutadans i les ciutadanes de
l'Hospitalet participin de manera activa en la construcció i en la decisió de les seves
polítiques. Volem impulsar polítiques que vagin en la direcció de crear consultes
ciutadanes en temes importants de ciutat i també volem impulsar pressupostos
participatius.
També volem que aquesta ciutat tingui d’una vegada per totes, com ho tenen els
diferents municipis de l’àrea metropolitana, el seu defensor del ciutadà. I també
impulsarem iniciatives que vagin en la direcció de tenir uns mitjans de comunicació
dignes, plurals, transparents, objectius i de proximitat, i treballarem també perquè torni
la ràdio local de l'Hospitalet, perquè torni Ràdio l'Hospitalet.
I finalment, nosaltres també treballarem per impulsar polítiques de defensa del
patrimoni natural i arquitectònic. En aquest sentit, demanem i treballarem per preservar
la darrera zona agrícola de la nostra ciutat, Cal Trabal, i que aquesta zona s’incorpori
al Parc Agrari del Baix Llobregat.
Com deia abans, farem una oposició ferma, una oposició proactiva i constructiva, que
tingui com objectiu millorar la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes de
l'Hospitalet.
Moltes gràcies per la vostra atenció, visca l'Hospitalet i visca Catalunya lliure.

SRA. ESPLUGAS (PP)
Gracias Sr. Alonso. Bien, en primer lugar, agradecer la presencia de todas las
personas, autoridades, entidades, familiares, amigos y amigas, que hoy nos
acompañáis en este acto solemne de Constitución del Ayuntamiento, y también
saludar a aquellas personas que nos están viendo desde la televisión o nos siguen a
través de las redes sociales.
Dar la bienvenida a los nuevos concejales y fuerzas políticas que a partir de ahora
formaran parte del nuevo consistorio, con los que, a partir de ahora compartiremos el
privilegio de representar a nuestros vecinos y vecinas y construir entre todos el futuro
de Hospitalet para estos próximos 4 años.
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Bien, también quiero agradecer, como han hecho el resto de partidos políticos, yo en
mi caso quiero agradecer a todas las personas, a los 9.238 votantes, vecinos y
vecinas que han depositado la confianza en el Partido Popular, han votado a la
candidatura del Partido Popular, y decirles que en estos próximos 4 años los tres
concejales del Partido Popular vamos a hacer valer su voz en este Ayuntamiento.
Gobernar la segunda ciudad de Cataluña supone un reto, a nadie se le escapa, es una
ciudad compleja, diversa, plural, que exige de los que la representamos, el esfuerzo
por llegar a consensos y acuerdos que consigan solucionar los problemas reales que
tienen nuestros vecinos.
La ciudadanía decidió el pasado 24 de mayo que la composición de este ayuntamiento
fuera más plural que nunca, reflejo de nuestra sociedad. Ello nos marca las líneas
maestras de lo deberá ser la política municipal a partir de ahora, en esta próxima
legislatura, basada en el diálogo y el entendimiento con las diferentes fuerzas políticas
para lograr que la ciudad avance y mejore.
Desde este grupo municipal, desde el Partido Popular, estaremos abiertos a ese
diálogo y a ese entendimiento, siempre a favor de la ciudad, pero sin renunciar a
nuestros principios fundamentales.
Creemos que la ciudad debe mejorar en aspectos fundamentales y cotidianos, como
en el tema seguridad, en tema del civismo y en el tema de la limpieza. De la misma
manera, creemos que se debe apostar por políticas que prioricen la bajada de
impuestos que contribuyan a paliar los efectos devastadores que ha supuesto la crisis
económica para muchas familias.
En los últimos tiempos todos hemos sido testimonio, testigos, de las graves
dificultades económicas por las que han pasado o están todavía pasando muchas
familias de Hospitalet a causa de la crisis económica. Tampoco podemos olvidar el
esfuerzo de los emprendedores y de muchos comerciantes que con sacrificio han
llevado a cabo medidas para sobrevivir ante unas circunstancias económicas muchas
veces dramáticas. Nuestro trabajo también se va a centrar en presentar iniciativas
para que todos, todos, podamos salir adelante y generar más oportunidades.
Entre todos tenemos que apostar por hacer de Hospitalet una ciudad referente para
otras muchas ciudades, más habitable, más humana, más centrada en las personas,
buscando las necesidades reales e intentando hacer mayor hincapié en nuestros
jóvenes y en nuestros mayores.
Eso sin renunciar a tener unos medios de comunicación de prestigio, con la radio en
marcha otra vez y que estos medios de comunicación finalmente sean participativos y
plurales.
Tampoco podemos negar la realidad que vivimos en la ciudad de Hospitalet con las
personas que han venido de otras partes. L’Hospitalet tiene que ser una ciudad
acogedora, pero a la vez una ciudad exigente, con los mismos derechos para todas las
personas, pero también con las mismas obligaciones.
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Volem una administració, en definitiva, que sigui el reflex de la nostra ciutadania, i això
passa indubtablement per més austeritat als comptes municipals, per més
transparència, més proximitat i perquè des de l’Ajuntament es practiqui un bilingüisme
real. Volem millorar els òrgans de participació ciutadana, per tal que siguin un veritable
altaveu dels veïns i de les entitats de la ciutat, i que serveixin com a base de debat
entre amb les diferents forces polítiques i la nostra ciutadania. En definitiva, volem una
administració propera i dialogant, oberta a tothom.
Volem un Ajuntament centrat en resoldre els problemes dels nostres veïns i no un
Ajuntament que es rendeixi als cants de sirena de l’independentisme, que suposen
ruptura i divisió. El PP sempre ha treballat per mantenir els lligams amb Espanya, amb
la resta d’Espanya, i des de Grup Popular seguirem defensant aquest principi. Ens
sentim tan catalans com espanyols, ens sentim orgullosos d’això, com la majoria de la
gent de l'Hospitalet.
Seguiremos llevando la bandera de la defensa de los derechos y obligaciones de los
ciudadanos sin excepción, primando los intereses generales de la ciudadanía y
dejando a un lado los intereses partidistas o intereses personales.
En definitiva, a partir de ahora queremos un gobierno municipal constructivo, mirando
siempre al futuro y menos al pasado, sin olvidar de dónde venimos, pero sin olvidar
dónde estamos, centrándonos más en l’Hospitalet y dejando a un lado los debates
para los que ni siquiera tenemos competencias, con diálogo y con encuentro. Esto es
lo que nos demanda la sociedad y lo que ha votado, y por eso este Consistorio es más
que nunca un Consistorio plural, el más plural de la democracia española.
Quiero finalizar mi intervención recordando que hay que respetar los instrumentos los
cuales nos han permitido llegar hasta aquí, y nos permiten vivir en convivencia y en
libertad, como es el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española. Gracias.

SRA. ANA GONZÁLEZ (ICV-V-EUiA-PIRATAS.cat-E)
Hola, molt bon dia a tots i a totes. En nombre de Canviem l’Hospitalet, IniciativaEsquerra Unida-Pirates, agradecemos a la ciudadanía que nos ha dado su apoyo y
que toma posesión con nosotros y nosotras en este momento, así como al Movimiento
Vecinal, al Movimiento Obrero, a la Plataforma de Jubilados y Pensionistas y a los
compañeros y compañeras de Rebelión Bellvitge, que luchan cada día por los
derechos fundamentales de las personas.
Estamos viviendo tiempos de cambio que se inician con esta primavera política que
empezó el 24 de mayo, donde la unidad popular ha hecho posible que se empiecen a
tambalear los cimientos del régimen del 78.
Hoy muchos ciudadanos y ciudadanas van a entrar en los ayuntamientos de la mano
de candidaturas de unidad popular que harán posible que alcaldías como las de
Madrid, Barcelona o Badalona, simbolicen el cambio histórico que ya se ha iniciado,
porque 2015 es el año del cambio, un cambio que continuará en las elecciones
autonómicas y generales, porque ese cambio es ya irreversible.
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El 24 de mayo se ha iniciado un proceso constituyente que nos va a llevar a un nuevo
país, a un nuevo estado, a nuevas ciudades, y en l’Hospitalet eso también ha
empezado a ser así. Los resultados del 24 de mayo son unos resultados históricos, la
ciudadanía ha expresado claramente su voluntad de cambio. Un cambio que se
expresa desde la pluralidad, pero en clave de regeneración y de ruptura. La gente ha
dicho claramente que no se puede seguir de la misma manera.
Por eso hoy, tal y como nos han pedido la gente que ha confiado en nosotros, en
nombre de Canviem l’Hospitalet, ICV-EUiA-PIRATAS, anuncio la presentación de mi
candidatura a la alcaldía de l’Hospitalet. Presento mi candidatura a encabezar un
gobierno amplio y fuerte, desde la izquierda, para afrontar los retos que tenemos por
delante.
Tal y como nos han pedido nuestros vecinos y vecinas, vamos a cambiar juntos
l’Hospitalet, con un programa elaborado en jornadas programáticas abiertas a la
ciudadanía, que recoge aportaciones e ideas para hacer la ciudad de todos y todas.
Un programa de compromiso real con la gente, porque en momentos tan duros para
tantos vecinos y vecinas sumidos en el paro, que son desalojados de sus casas, que
se alimentan de la solidaridad, sometidos a la exclusión social y a la pobreza, decimos:
pan, techo y trabajo. Ese es nuestro lema, ese es nuestro programa, porque se trata
de no dejar caer a nadie y de devolver la dignidad a nuestro pueblo, ese es nuestro
compromiso.
Un cambio que vamos a hacer juntos, sin exclusiones poniendo por delante la
transparencia y la honestidad. Nuestro compromiso también está con un código ético
aprobado por la ciudadanía, que nos pide no generar élites ni intereses. Por ello
limitaremos a dos legislaturas los mandatos de nuestros cargos públicos, por ello
limitaremos a 3 veces el salario mínimo interprofesional, que reduce el sueldo a más
de la mitad de lo que se percibía hasta ahora, porque nuestros cargos públicos
seguirán siendo pueblo y vivirán sin privilegios como pueblo.
Me permito, en un día como hoy, un recuerdo muy especial a una persona que
simboliza todos los valores que defendemos, una persona con la que compartí solo los
dos primeros años de mi vida, pero que ha sido guía de mis principios, mi abuelo Juan,
que defendió la República y como decenas de miles de compañeros y compañeras,
padeció represión e insufribles padecimientos.
En un día como hoy, miles de regidores, regidoras, alcaldes y alcaldesas con vuestros
mismos ideales, valores y principios republicanos de igualdad y justicia social, tomarán
posesión de los cargos que les han otorgado la ciudadanía y os decimos que
recogemos vuestro testigo, que trabajaremos incansablemente para recuperar y
devolver la dignidad a los que esperan en las fosas y las cunetas, y que haremos lo
posible para alumbrar la tercera república.
Es por eso que pido al resto de fuerzas del Ayuntamiento que nos den su apoyo para
iniciar y construir un gobierno fuerte y plural, que ponga fin definitivamente a una etapa
agotada, para iniciar un nuevo camino que sitúe a l’Hospitalet, desde hoy mismo, en la
senda del cambio imparable que se ha iniciado en esta maravillosa primavera y que no
se puede ya detener.
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Muchas gracias.

SR. MIGUEL GARCÍA (C’s)
Gracias Sr. Alonso. Buenos días a todos y a todas.
Quiero empezar expresando mi felicitación al grupo del Partido Socialista por haber
sido el partido que ha obtenido la mayoría de confianza de los ciudadanos y
ciudadanas de Hospitalet y que le ha llevado a ser la primera fuerza política de la
ciudad.
Seguramente, Sra. Marín, usted tendrá la responsabilidad de ser, durante los próximos
cuatro años, la Alcaldesa de nuestra ciudad, le deseo lo mejor en lo personal y el
máximo acierto en sus decisiones, ya que de su buen criterio dependerán muchas de
las políticas que deberían beneficiar a nuestros conciudadanos.
Nuestra labor de oposición será velar para que ello sea así y evitar cualquier decisión
que, desde nuestra perspectiva, perjudique a nuestra ciudadanía o beneficie por
intereses espurios sólo a alguno de ellos.
Como no puede ser de otra manera, también quiero expresar mi felicitación a todos los
regidores y regidoras que han obtenido el apoyo de la ciudadanía, para estar hoy aquí
siendo sus representantes, enhorabuena a todos ellos.
Y ahora, si me permiten, también expresar el agradecimiento en mi nombre y en el de
los tres compañeros que me acompañan en este Pleno, a los casi 12.500 vecinos que
han depositado su confianza en nosotros y en Ciudadanos. Confianza que nos ha
llevado a ser la segunda fuerza política de la ciudad.
Los vecinos de Hospitalet han visto a Ciudadanos como un partido moderado y lo que
esperan de nosotros es que ejerzamos una oposición serena, tranquila y responsable.
Y así lo vamos a hacer, porque es nuestra vocación y responsabilidad ayudar a la
comunidad de nuestra ciudad, porque estamos convencidos que es lo mejor para
nuestros vecinos y vecinas.
Eso no quiere decir de ninguna manera que renunciemos a nuestras propuestas
electorales, todo lo contrario, las defenderemos con ahínco y determinación para
sacarlas adelante, pero como digo, serenamente y con responsabilidad. Se puede dar
estabilidad a un gobierno sin renunciar a las exigencias de cambio y a fe que lo vamos
a hacer.
Mire, Sra. Marín, en la Edad Media, me remonto a la Edad Media, los nobles se
dirigieron un día al Rey porque hacía algunas cosas que no estaban bien, que no
estaban de acuerdo, y le dijeron: Vos señor sois más que nos, pero todos nos somos
más que vos. Quiero que eso lo tenga en cuenta Sra. Marín, porque a pesar de que la
ciudadanía le ha dado la mayoría y legítimamente usted tendrá que gobernar este
Ayuntamiento si hoy el Pleno no dice lo contrario, lo tenga en cuenta, que todos nos
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somos más que vos, respetando, obviamente, lo que la ciudadanía de Hospitalet ha
dicho, que sea usted la que tire adelante este gobierno.
Y hay unas exigencias de cambio, un cambio que la sociedad y los vecinos y vecinas
de Hospitalet nos están exigiendo, quienes tenemos la responsabilidad y el honor de
representarlos, tenemos la obligación de trabajar todos para propiciarlo. Cambio que
debe suponer reivindicar la política de la transparencia, la honradez, el rigor y la
responsabilidad en la gestión.
En definitiva, cambio que devuelva la credibilidad a la política y lo que es aún más
importante, que devuelva la credibilidad perdida a los políticos. Porque a pesar de la
ola de corrupción escandalosa que llena la política, estoy convencido que la mayoría
de los políticos son honrados y eso tenemos que reivindicarlo con nuestras políticas,
con transparencia, mirando a la cara a nuestros vecinos y vecinas. Y es bueno que
recordemos la frase aquella de que la mujer del César no sólo ha de ser honrada, sino
además parecerlo, esto es muy bueno.
Y esa es la cuestión, los ciudadanos deben volver a creer en sus representantes, la
sociedad tiene que recuperar la confianza en que sus representantes políticos no los
abandonan después de que les hayan dado el voto para los próximos cuatro años y
hacer políticas encaminadas, como suele ocurrir muchas veces, a mantenerse en las
poltronas, en los sillones, hay que acabar con eso, con esa percepción que hay y
algunas veces también lo es efectivamente.
En definitiva, no hay que hacer políticas partidistas, eso debe cambiar, nunca un
político debe olvidar que se debe a los que lo han elegido, que su deuda es con los
ciudadanos que a través de sus votos le exigen una representación limpia, leal e
impregnada de ética y de responsabilidad. Eso, desafortunadamente, hoy muchos los
han olvidado, hay que recuperar la confianza en la política y en los políticos, eso es lo
que nos está pidiendo hoy la ciudadanía, que seamos creíbles.
Quiero acabar expresando mi firme voluntad y la del grupo municipal de Ciudadanos,
que no es otra que la de trabajar en la defensa del compromiso que hemos adquirido
con los ciudadanos y ciudadanas de Hospitalet. Decirles que pueden estar seguros
que pondremos todas nuestras fuerzas, ganas e ilusión, para no defraudarlos, desde
la lealtad a ellos, a nuestros ciudadanos, a la ciudad de Hospitalet, a Cataluña, a
España, a la Constitución y a las leyes.
Muchas gracias.

SR. BELVER (PSC-CP)
Gràcies Sr. Alonso. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts i benvingudes a casa vostra,
al vostre saló de Plens, al vostre espai de ciutat i ciutadania.
Estar aquí representa per als membres del grup municipal socialista un compromís. Un
compromís ferm i clar de tots nosaltres amb la nostra ciutat, amb els nostres veïns i
veïnes. Un compromís amb els valors de la democràcia i de la participació. Un
compromís cívic.
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Estem davant d’un nou temps, d’un nou espai polític. Vivim moments de molta
complexitat, plens de reptes i oportunitats, moments apassionants pels quals creiem
que la política és l’eina de transformació.
Tots nosaltres som els representants de la ciutadania i tenim l'obligació i l’oportunitat
de fer realitat els anhels i les esperances de 260 mil ciutadans i ciutadanes que el 24
de maig, d’una manera o d’una altra, van decidir que aquesta fos la corporació pels
propers 4 anys.
La ciutadania s’ha expressat, i vol, de forma àmpliament majoritària, que l’esquerra
continuï governant l’Hospitalet, que les polítiques que prioritzen a les persones
continuïn sent al centre de l’acció del govern municipal.
Aquest és el compromís d’aquest grup municipal i és el que representa la nostra
candidata a l’alcaldia de l’Hospitalet, la Núria Marín.
Aquesta és la proposta dels socialistes, aquesta és l’oferta que han validat més de
30.000 vots que ens han fet seguir essent la força majoritària a la ciutat i aquest és
l’aval que avui presentem en aquest consistori.
Tenim tots plegats l’oportunitat de començar una nova etapa, on els ciutadans i
ciutadanes vegin que totes les forces que avui estem aquí hem entès el missatge. És
moment de diàleg, d’entesa i de pacte, és moment de posar en valor allò que tenim en
comú i de deixar al marge allò que ens divideix.
Nosaltres, els socialistes de l’Hospitalet, sempre ho hem fet així, la nostra trajectòria
ens avala, des de l’any 1999 i amb una àmplia majoria, vam impulsar aquest model
d’entesa i acord, sempre hem entès que aquesta ciutat avançaria molt més ràpid i més
sòlidament si així ho fèiem. L’Hospitalet no podia continuar perdent l’estela d’un futur i
un progrés que ens havien robat durant més de 40 anys d’obscurantisme i dictadura.
Des de llavors hem mantingut aquest esperit de pacte i diàleg, no només amb aquells
partits que han format govern amb nosaltres, sinó amb les forces polítiques, el teixit
social i els diferents actors que conformen la societat civil de l’Hospitalet.
És per això que presentem a Núria Marín com a candidata a l’Alcaldia de l’Hospitalet, i
és per això que esperem la seva elecció, perquè ella, millor que ningú, representa la
política del pacte i l’acord, però també representa la transformació real d’aquesta
ciutat, dels seus barris, amb la seva gent, posant l’èmfasi en les petites coses, que
són, en definitiva, les que ajuden a millorar la qualitat de vida de la ciutadania.
Núria Marín es la garantia que el govern municipal no afegirà inestabilitat i incertesa en
aquests moments convulsos. Té la trajectòria i l’experiència suficient per afrontar els
reptes que planteja aquesta ciutat, i compta amb una amplia majoria social que el dia
24 de maig va dir clarament: Nosaltres som de L’Hospitalet. Nosaltres estem amb la
Núria. Però heu de saber, la Núria esta i estarà amb tots vosaltres.
Amb el seu lideratge estem consolidant la tercera gran transformació d’aquesta ciutat,
estem enfortint les bases que durant aquests últims anys hem anat cimentant, i estem
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en condicions d’afrontar els canvis socials, polítics i econòmics que ens demana la
realitat, la gent i els temps en què vivim.
Amb Núria Marín els canvis que han de venir es produiran, no tingueu cap mena de
dubte, però aquests canvis, també us ho vull dir, no es produiran condicionats per
l’oportunisme, el populisme o la pressió exercida per aquells que mai es presenten a
unes eleccions. La transformació vindrà de la mà del diàleg i el consens necessaris, on
el ciutadà serà al centre de les nostres decisions, tal i com hem fet fins ara.
Ens comprometem a seguir avançant amb un govern municipal progressista, que
prioritzi els serveis a les persones, la convivència, els valors de ciutadania, la
solidaritat i la llibertat. Ens comprometem a incentivar el desenvolupament econòmic i
la creació d’empreses per generar ocupació de qualitat, que prioritzi la generació de
riquesa per posar-la al servei del benestar i la cohesió social.
Aquells que vulgueu acompanyar-nos en aquest viatge, sigueu benvinguts, perquè
aquí no sobra ningú i només així podrem assegurar l’èxit de l’Hospitalet. Si tots fem
aquest treball, la ciutat que deixarem als nostres fills no tindrà res a veure amb la ciutat
que van conèixer els nostres pares. I això ens ho haurem guanyat entre tots i totes, a
pols, perquè a l’Hospitalet mai ningú no ens ha regalat res.
Moltes gràcies, bon dia i bona sort.

A continuació es procedeix a la votació per a l’elecció de l’alcalde/ssa, pel sistema de
votació nominal i secreta, d’acord amb el que disposa l’article 19 del Reglament
Orgànic de Ple vigent.
A continuació, la Secretària procedeix a anomenar individualment als Regidors i
Regidores per ordre de llista electoral, i de menor a major representació obtinguda, i
finalment al President i el Vocal de la Mesa. Tots ells dipositen el vot en la urna
habilitada a l’efecte.
Finalitzada la votació, el President de la Mesa d’edat anuncia l’escrutini, i desprès de
l’obertura de l’urna es procedeix al recompte de vots, el resultat del qual és el següent:
Vots en blanc
Vots nuls
Vots als candidats

TOTAL VOTS EMESOS

Sra. Núria Marín Martínez
Sr. Miguel Manuel García Valle
Sra. Ana González Montes
Sra. Sonia Esplugas González
Sr. Rafael Jimenez Ariza

3
1
11
4
3
3
2
27

A continuació el President manifesta que atès que cap dels candidats ha obtingut els
14 vots que requereix la majoria absoluta, de conformitat amb l’art.196, apartat C, de la
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Llei orgànica de Règim Electoral General, resta proclamada Alcaldessa del municipi de
l'Hospitalet de Llobregat la regidora Sra. Núria Marín Martínez, en la seva condició de
cap de llista electoral del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés,
per ser la candidatura que major nombre de vots populars ha obtingut en les eleccions
municipals del passat 24 de maig.
El Sr. President de la Mesa, pregunta a la Sra. Núria Marín Martínez si accepta el
càrrec d’Alcaldessa-Presidenta d’aquest Ajuntament pel qual ha estat nomenada per
voluntat de la ciutat de l'Hospitalet i d’aquest Consistori, i aquesta contesta
afirmativament. A continuació procedeix al Jurament/promesa del càrrec dient:
“Prometo per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
d’Alcaldessa-Presidenta d’aquest Ajuntament, amb lleialtat al Rei, i guardar i fer
guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’estat, així com l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i la resta de l’ordenament jurídic”.
El President de la Mesa lliura a l’Alcaldessa el bastó de comandament de la ciutat i li
canvia la medalla granat per la blava, passant a ocupar aquesta la Presidència del Ple.

SRA. ALCALDESSA
Bon dia, regidors i regidores, representants de les entitats de la ciutat, representants
del món social, del món econòmic i també del món cultural, autoritats, amics i amigues.
Tots sabem de la importància d’aquest solemne Ple de constitució de l’Ajuntament,
cada 4 anys marca l’inici d’una nova etapa i per això aquest Saló de Plens, està ple de
persones que cada dia treballen a la nostra ciutat, que ens ajuden a tirar endavant
aquesta ciutat. Moltes gràcies a tots i a totes per ser aquí.
La nostra ciutat, l’Hospitalet, és una ciutat viva, que no s’atura. És una ciutat de suma,
que sap integrar, sense aturar-se, noves veus, noves opinions i noves inquietuds. I les
eleccions són això: un moment en el qual s’incorporen noves opinions, és un moment
en el que s’incorporen noves inquietuds, nous accents i també és el moment en el qual
es reafirmen els projectes.
Projectes progressistes i d’esquerres que aquesta ciutat porta des de l’inici de la
democràcia. Projectes fidels als valors socials que marquen la personalitat de
l’Hospitalet. Projectes de progrés que han transformat la ciutat de dalt a baix. I
projectes de justícia social que ens projecten cap al futur.
Aquestes últimes setmanes, sens dubte, han estat unes setmanes molt intenses, unes
setmanes plenes d’emocions personals i col·lectives. I mentre em preparava aquesta
intervenció, he estat repassant la que vaig fer ara fa quatre anys i estic satisfeta de
poder dir, després d’aquests quatre anys, que he complert els compromisos que vaig
contreure en aquest mateix Saló de Plens. Perquè al final el que té valor per a la
política i per als polítics, és la seva paraula, és la seva coherència i la voluntat ferma
de treballar per la qualitat de vida dels seus veïns i de les seves veïnes.
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I avui en aquest Ple solemne us demano, i ara em vull dirigir per un moment als nous
regidors i regidores i també als que estàvem fins ara, igual que vaig fer ara fa quatre
anys a tothom, a tots els regidors i regidores que tenim el privilegi de representar als
ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, que treballem lleialment per l’Hospitalet, que
ho fem amb lleialtat pels interessos dels ciutadans i ciutadanes i que ho fem dignificant
la política.
Depèn de cadascun de nosaltres que d’aquí a quatre anys puguem dir, amb el cap ben
alt, que des de l’acord o el desacord, hem fet tot el possible, totes les persones que
conformem avui aquest Consistori, hem donat el millor de tots nosaltres per defensar
aquesta ciutat i per treballar pels nostres veïns i per les nostres veïnes.
Jo, davant de tots vosaltres, em vull reafirmar i reafirmo en el meu compromís, la meva
manera d’entendre la política i també de fer política al servei a la ciutadania, de forma
honesta i d’una forma transparent. Em comprometo a continuar treballant cadascun
dels 1.443 dies que resten perquè siguin fins a les eleccions municipals, al servei de
l’Hospitalet, i ho faré amb passió i amb dedicació, ho faré amb transparència i amb
consens.
La ciutadania ha parlat i ha parlat a les urnes i amb el seu vot ens ha demanat que
fomentem la unió, no la separació, que no dividim els ciutadans en bàndols, que
integrem i que sumem, que és igual d’on venim, que és igual si som homes o som
dones, que és igual si som grans o som joves, el que importa és que sumem. I aquest
és el meu compromís, fer acció política defensant el nostre projecte amb respecte i
amb diàleg. L’Hospitalet és evident que és una ciutat diversa i és una ciutat plural, tan
diversa i plural com és aquest consistori que avui s’ha constituït.
La ciutadania vol això, vol diàleg, consens i participació. Per això avui crec que és
important que tots els que la conformem, els ciutadans, les empreses, els sindicats, els
partits polítics, les entitats, actuem lleialment per al benestar de la ciutadania i que ho
fem pensant en l’interès general de la ciutat.
El meu full de ruta és molt clar, progressista i social, tal com he explicat en els últims
dies i confio que a partir d’avui puguem treballar tots plegats amb totes les forces
polítiques d’aquest Consistori, per impulsar-ho, arribant a acords i sumant en la
mateixa direcció.
La meva prioritat és donar dignitat i estar al costat d’aquelles persones i de les
famílies, especialment d’aquelles que ho estan passant molt malament com a
conseqüència d’una crisi que ells no han provocat.
Vull treballar per garantir drets, no per oferir caritat, cap persona pot quedar al marge
per culpa d’aquesta crisi econòmica.
Vull treballar i vull garantir els drets bàsics de la ciutadania: l’alimentació, l’aigua,
l’energia, l’habitatge. Vull lluitar contra l’especulació i els habitatges buits, seguirem,
per tant, desenvolupant i millorant el nostre Pla d’habitatge d’aquesta ciutat, el primer
de tota Espanya.

21

Vull continuar donant suport a la dependència, ajudes a l’escolarització, beques de
menjador, material escolar, accés a les escoles bressol.
Vull garantir que aquest Ajuntament, que l’Ajuntament de l'Hospitalet continuarà essent
capdavanter en la defensa de les polítiques d’igualtat i la promoció dels drets de les
dones.
Vull fomentar també l’accés en igualtat de condicions a la cultura i l’esport com un dels
elements per a la creació i el foment de valors.
I vull seguir fomentant l’atracció d’empreses i la generació d’ocupació, perquè
l’ocupació és l’element fonamental per a la cohesió social.
Malgrat la crisi, avui podem dir amb especial satisfacció que l’Hospitalet és el segon
motor econòmic de Catalunya. Ara no només cal consolidar aquesta posició, sinó que
l’hem de potenciar, cercant aliances estratègiques amb el sector cultural, amb el sector
biomèdic, amb el sector tecnològic i aprofitant les potencialitats de l'Hospitalet,
aprofitant aquestes potencialitats de la ciutat i també del seu entorn, com és Fira de
Barcelona i contribuir a la sortida de la crisi amb projectes que farem des de
l'Hospitalet i que també repercutiran en positiu a la resta del país.
En les últimes dècades hem esdevingut un referent en polítiques d’educació i ens hem
de sentir molt orgullosos de la feina i de la tasca que hem realitzat. Ho hem fet perquè
considerem l’educació com a garantia d’igualtat d’oportunitats, perquè considerem
l’educació com a clau d’èxit de present i també de futur.
I des d’aquí, el primer dia d’aquest nou mandat, torno a demanar a la Generalitat de
Catalunya que no s’oblidi de les seves obligacions i de les seves competències.
Que no s’oblidi que té l’obligació de construir dos edificis per dues escoles que estan
en barracons, que no s’oblidi de construir les cinc escoles que en aquests moments
estan en unes condicions d’edificis caducats, envellits i sense les condicions
adequades per a l’educació dels nostres fills. Que no s’oblidi de la responsabilitat amb
tots i cadascun dels centres educatius d’aquesta ciutat.
Que no s’oblidi de la defensa de garantir una salut pública i de qualitat i que no s’oblidi
dels nostres centres d’atenció primària i dels nostres hospitals.
I avui em comprometo a impulsar tres grans pactes polítics i ciutadans. Un, per
defensar la sanitat pública i de qualitat; l’altre, en defensa de l’educació pública, i el
tercer perquè es desenvolupin les infraestructures estratègiques vitals per a
l'Hospitalet i també per a Catalunya: la Línia 9, el soterrament de les vies del tren i la
construcció de l’estació central en el barri de la Torrassa. Tres grans pactes polítics i
ciutadans per actuar amb tota la força que representa la segona ciutat de Catalunya.
I és evident que entre tots i totes hem de marcar-nos com a objectiu fer de l'Hospitalet
un gran espai de convivència, sota la premissa que cal garantir els drets i els deures
dels ciutadans i de les ciutadanes. En l’espai públic comença la ciutat i des de l’espai
públic s’ha de gaudir de la plena ciutadania.
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Em comprometo a treballar amb consens i amb diàleg, em comprometo a fer-ho amb
la ciutadania, amb les entitats i també amb els grups polítics de l’Ajuntament.
Aprofundint la transparència, millorant la cultura participativa, la qualitat democràtica.
La crisi no només és econòmica, també és una crisi de confiança en les institucions.
Volem que la gent de l'Hospitalet senti l’Ajuntament com una institució democràtica,
propera i oberta, que en definitiva és el que és.
L’Hospitalet no la construïm nosaltres, no la construïm els polítics, la construïm tots
plegats. Nosaltres tenim la responsabilitat de vetllar pels interessos de la ciutadania,
nosaltres, la nostra missió és fer de portaveus i aixecar la seva veu i fer realitat els
projectes i els anhels col·lectius. L’Hospitalet la construïm plegats, ningú és evident
que no és imprescindible, però tots els que vulguem sumar som necessaris. En
definitiva l’Hospitalet serà el que vulguem que sigui entre tots i entre totes.
Porque, como decía Machado, maestro, poeta, republicano, muerto en el exilio:
“Está el hoy abierto al mañana.
Mañana, al infinito.
Ni el pasado ha muerto.
Ni está el mañana en el ayer escrito.”
Moltes gràcies. S’aixeca la sessió.

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

L'Alcaldessa-Presidenta,

La Secretària General del Ple,
en funcions

Núria Marín Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo
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