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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 10/2019
Data: vint-i-quatre de juliol de dos mil dinou
Hora: 10:30 hores fins a les 13:40
Lloc: Casa Consistorial

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
Jaume Graells i Veguin
David Quirós Brito
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Laura García Manota
Cristóbal Plaza Lao
María Teresa Revilla Sánchez
Olga Gómez Fernández
María Dolores Ramos Zafra
Antoni García i Acero
Rosa Batalla i Pascual
Jorge García i Muñoz
Lluïsa Carmona i Martínez
Xavier Mombiela i Quintero
Miguel Manuel García Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Ana María González Montes
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

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

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 46 apartat 2.c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las bases de règim local, s’obre la sessió per la
Sra. Alcaldessa-Presidenta.

SRA. ALCALDESSA
Bon dia a tots i totes, benvingudes i benvinguts al Ple ordinari del mes de juliol.
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Abans de passar a la part resolutòria i tal com hem parlat a la Junta de Portaveus,
hi havia una moció que ha canviat a declaració per unanimitat de tots els grups i li
demanaria a la senyora Secretària que faci lectura de la mateixa.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta comunica l’aprovació unànime per la
Junta de Portaveus, en la sessió prèvia a aquest Ple municipal, d’una Declaració
Institucional, de conformitat amb l’article 28.1 del Reglament orgànic del Ple vigent,
demanant a la Secretària General del Ple la lectura íntegra de la mateixa, que
literalment diu:

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT
TREBALLADORES D’EXTEL DE L’HOSPITALET

ALS

TREBALLADORS

I

La plantilla d’Extel Contact Center, call center situat a la plaça Europa de
L'Hospitalet de Llobregat, que presta, entre altres, el servei d'atenció telefònica en
català del 1004 de Telefònica es troba en lluita reivindicant drets laborals i el
manteniment dels llocs de treball davant la contínua pèrdua de serveis i la
disminució continuada de la plantilla.
Des de l’ERO del 2016 i la modificació substancial de les condicions de treball del
2017, s'han produït diverses subrogacions de plantilla, no renovacions de
contractes eventuals i acomiadaments disciplinaris per suposats baixos rendiments i
baixes mèdiques, que han fet reduir la plantilla de 350 a 73 persones.
L'Ajuntament de l'Hospitalet i Telefònica van signar en 2014 un conveni per a
desenvolupar “solucions urbanes i nous serveis tecnològics” amb la voluntat de
convertir la ciutat en un referent com a “smartcity” que milloraria les condicions
d'inclusió digital i l'accés a la societat de la informació. La primera mostra va ser la
implantació de l’empresa “Extel Contact Center” a la plaça Europa de l'Hospitalet
amb l'objectiu de convertir-lo en un centre de referència en l'atenció digital de tota
Espanya.
També en el marc d'aquest conveni i en la visita que va fer l'alcaldessa Núria Marin
a les instal·lacions gestionades per l'empresa Extel, el director general de
Telefònica Kim Faura es va comprometre contractar fins a 400 persones. Així i tot
en l'actualitat en aquest centre només treballen al voltant de 73 persones.
Atès que el nombre de treballadors dedicats al “Call Center” de la plaça Europa
gradualment es va reduint mitjançant les no-renovacions de contractes,
acomiadaments i algunes subrogacions a empreses.
Vist que la càrrega de treball que subministra Telefònica a aquest “Call Center”
tendeix a reduir-se sense tenir en compte els bons resultats i la qualitat del servei.
Vist que els sindicats d’Extel denuncien una degradació de les condicions de treball
de la plantilla i uns sous baixos.
Vist que la situació actual dista molt de semblar-se al centre de referència que es va
anunciar en 2014 quan es va signar el conveni entre l’Ajuntament i Telefònica.
Atès que l’Ajuntament té entre les seves funcions executives el disseny de
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polítiques públiques transversals destinades a la millora del teixit econòmic de la
ciutat i les sinergies entre l’administració i les empreses i la dinamització de la
implantació de sectors estratègics i empreses d’economia sostenible en la ciutat.
Atès que l’Ajuntament actua en defensa dels llocs de treball i dels drets laborals
dels treballadors i treballadores de la ciutat.
La Junta Municipal de Portaveus, en exercici de les atribucions que li atorga
l’article 28.1 del Reglament Orgànic del Ple vigent (BOPB 12.01.2012), per
unanimitat de tots els grups polítics municipals que conformen el consistori, acorda:
PRIMER.- Expressar el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet als treballadors i
treballadores de l'empresa Extel Contact Center, “Call Center” situat a la Plaça
Europa de l'Hospitalet, que gestiona, entre altres, el servei d'atenció telefònica en
català dels clients de Telefònica – Movistar.
SEGON.- Continuar establint les accions necessàries amb els diferents agents
implicats per tal de revertir la situació, garantir els llocs de treball i convertir
l’Hospitalet en un referent de l’atenció digital tal com es desprèn del compromís
signat entre Telefònica i l’Ajuntament de l’Hospitalet el 2014.
TERCER.- Traslladar aquesta declaració institucional al Consell de Ciutat, als
Consells de Districte, a CC.OO i UGT de l’Hospitalet, a la FAV de l’Hospitalet, Extel,
al Comitè d’empresa d’Extel, al President de Telefónica, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, a la Síndica de Greuges de l’Hospitalet i a la Cambra de
Comerç.

SRA. ALCALDESSA
Bé, quedaria aprovada la declaració i sabem que probablement en el mes de
setembre els treballadors doncs, presentaran una petició per fer una intervenció.
Però, en aquest Ple doncs de moment, ens hem posicionat tots els grups amb
aquesta declaració, que crec que és important una posició unànime i en fi desitjar
que les coses vagin millorant en les properes setmanes. Passem a la part
resolutòria.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A
LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 21 DE JUNY DE 2019.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l'Acta corresponent a la
sessió extraordinària del 21 de juny de 2019, es pregunta si existeix alguna objecció
i no assenyalant-se cap, s'aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de
l'article 111.1 del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.
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I. PART RESOLUTÒRIA

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
SRA. ALCALDESSA
Li demanem a la senyora Secretària que faci lectura de l’ordre del dia.
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Presidència.

SRA. ALCALDESSA
Bé, abans de donar pas als grups per el seu posicionament, el senyor Belver m´ha
demanat la paraula.

SR.BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies senyora Alcaldessa i bon dia a tots i totes que avui ens acompanyeu en el
plenari.
Avui en aquest ordre del dia que ara ens llegia la Secretària General, hi ha quatre
punts que tenen a veure amb intervencions sobre el Pla General Metropolità. Hi ha
diferents figures, text refosos, aprovacions provisionals, però hi ha una aprovació
inicial que és per tant la primera vegada que parlem d’això en la sessió del plenari i
que m’agradaria fer algun esment perquè crec que és de prou rellevància el camí
que avui s’inicia.
Els voldria explicar que fem, perquè ho fem, per a què ho fem i com va començar
tot això perquè crec que val la pena i diu molt de que entenem que seria la manera
de funcionar si més no, des d’un punt de vista institucional.
Avui el que plantegem és una modificació del Pla General en el sector del districte
econòmic, a l’illa que ve determinada pel carrer Ciències, Rei Joan Carles, Jose
Agustín Goytisolo i Miquel Espriu, el que tots coneixem com l’illa de Porcelanosa.
Allà es fa una modificació de planejament que ha de permetre el creixement de la
Fira de Barcelona, que com saben està just al davant i aquest creixement o aquesta
modificació de planejament, el que permetrà és fer un creixement en el recinte firal
del voltant d’uns 65 m2 en el recinte firal i de prop de 30.000 m2 en el tema de
serveis, oficines i activitats complementaries de la pròpia fira. Fins aquí, el què. Això
és el què avui fem.
Com va començar tot i perquè ho fem? El febrer d’aquest mateix any es va signar
un conveni, un protocol amb diferents institucions del país. Per una banda el va
signar la nostra alcaldessa, l’alcaldessa de L’Hospitalet, el president de la
Generalitat de Catalunya, l’alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona, en la seva
doble condició també com a presidenta de l’àrea metropolitana de Barcelona, el
president de la Diputació, el president de la Cambra de Comerç, el president de la
Fira i el president de Fira 2000. Aquest protocol posava en marxa tot el procediment
i manifestava la voluntat del conjunt d’aquestes institucions de tirar endavant
aquesta ampliació del recinte firal de L’Hospitalet Granvia, així com la remodelació

…/…

5

del recinte de plaça Espanya.
Perquè es fa això? Això permetrà que la Fira de L’Hospitalet, del recinte firal de
Granvia, passi dels 240.000 m2 actuals de recinte firal fins a un volum de 300.000
m2 i a més a més tingui unes activitats complementàries.
Això que ens permetrà? Ens permetrà col·locar el recinte firal en el primer nivell
dels recintes a nivell mundial i poder comparar-nos i poder estar en igualtat de
condicions amb els principals recintes firals que hi ha en el conjunt d’Europa.
Com vostès saben Alemanya té una forta tradició: hi ha dos recintes allà, el de
Hannover i el de Frankfurt que són els més grans d’Europa i ens permetrà
comparar-nos amb el de Milà, que és l’altre gran recinte firal a Europa. Això ens
permetrà per una banda consolidar els recintes firals que tenim en aquest moment i
que ja es desenvolupen a la fira Granvia, però a més a més ens permetrà créixer en
aquests salons i poder atraure altres activitats.
Perquè és tant important tot això? En aquests moments Fira, el recinte Firal
Granvia, al llarg d’una anualitat tancada a l’any 2018 de manera fixa, estable o de
manera recurrent, en funció de la seva activitat, genera 40.000 llocs de treball cada
any. 40.000 llocs de treball que entre d’altres coses fan que l’activitat que es genera
directament dins de la Fira signifiqui el 2% del PIB del conjunt de Catalunya.
Per tant, la transformació que avui fem des d’un punt de vista de planejament
urbanístic, no és només una figura urbanística, no és només el canvi de destí del
sòl d’una parcel·la en el conjunt de la nostra ciutat.
Per tant, quan les administracions, les institucions van juntes, quan tot el país des
del punt de vista institucional i polític decideix que el primer és aportar economia,
possibilitats, oportunitats per la nostra gent, per als ciutadans i ciutadanes de
Catalunya, el resultats son reeixits. Això ens permetrà si tot va com esperem, que al
final de l’any 2023, principis de l’any 2024, puguem comptar amb aquest recinte de
300.000m2 a la nostra ciutat.
Aquesta és la voluntat, avui iniciem un camí. El primer que hem de fer, és aquesta
modificació de planejament. Però al llarg d’aquests anys segur, en aquest Plenari,
anirem veien diferents acords amb la ferma voluntat de poder acabar amb aquesta
ampliació, amb aquesta nova generació d’oportunitats a la nostra ciutat i amb el
creixement del posicionament tant nacional com internacional de la ciutat de
L’Hospitalet en el conjunt de les activitats econòmiques.
Per tant, avui no és només una modificació des del punt de vista territorial, sinó que
avui iniciem un camí molt important per la ciutat de L’Hospitalet, per l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i per al conjunt de Catalunya. És per això que jo estic
convençut que aquest posicionament que des del punt de vista institucional ha fet
que ens trobem diferents formacions polítiques en les diferents responsabilitats,
també es tradueixi en aquest ampli consens a l’ajuntament de L’Hospitalet.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula a
les regidores i als regidors representants dels grups polítics municipals, per ordre de
menor a major representació.
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SRA. ALCALDESSA
Per el posicionament dels punts 1 al 20. Comencem per la senyora Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias señora Alcaldesa. Respecto al número 9, respecto a las fiestas locales del
municipio, el PP siempre que ha venido a Pleno este expediente nosotros siempre
nos hemos abstenido y hoy lo volveremos a hacer. Creemos que la segunda ciudad
de Catalunya tiene la entidad suficiente como para no tener que celebrar las fiestas
patronales de otra ciudad.
Nuestra fiesta mayor son las fiestas mayores de primavera y por tanto entendemos
desde el PP que debe ser en esas fechas cuando se celebre aún, al menos, una de
las dos fiestas a las que tenemos derecho. Hace años ya, el día 23 de abril
coincidiendo en este caso con las fiestas de primavera, ya era festivo. Y por tanto,
nosotros reivindicamos que el día 23 de abril pueda volver a ser y nosotros en un
futuro presentaremos iniciativas en este pleno en este sentido.
Respecto al dictamen número 16, sobre la modificación del expediente, nosotros
vemos con buenos ojos el hecho de que el superávit de más de 4 millones de euros
pues sea destinado a mejorar los equipamientos educativos y deportivos y así
como la mejora de la ciudad. Nuestros equipamientos, muchos de ellos, necesitan
unas mejoras urgentes y ésta es la oportunidad pues para mejorar estos
equipamientos y dar un mejor servicio a los alumnos y en este caso a los
deportistas que utilicen nuestras instalaciones deportivas.
Respecto a los dictámenes 18, 19 y 20, nosotros creemos que estas modificaciones
representan puestos de trabajo, son una oportunidad para la ciudad de L’Hospitalet.
Representan una oportunidad también de negocio para todos nuestros
emprendedores en la ciudad. Y por tanto vemos en positivo estas modificaciones.
También quería hacer hincapié en el hecho de la ampliación de la fira, nosotros lo
vemos con buenos ojos pero también entendemos que estando en el término
municipal de L’Hospitalet y como decía el teniente de alcalde de L’Hospitalet pues
supone que en un futuro podamos ser referentes, no solamente a nivel nacional
sino internacional con el tema de firas, nosotros pedimos al equipo de gobierno
pues que haga hincapié en el hecho de que la marca Fira Barcelona, pues que
también haya la Fira L’Hospitalet. Que cuando lleguen los feriantes a L’Hospitalet y
vengan al Mobile o a cualquier otra fira en la ciudad pues que sientan que están en
L’Hospitalet y que no están en un barrio más de Barcelona. Por tanto nosotros
vemos positivo el hecho de la ampliación de la fira pero también queremos que se
marque perfil en el sentido de que todo el mundo sepa que viene a la ciudad de
L’Hospitalet. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Molt bon dia. Jo em referiré als punts 17, 18, 19 i 20 que tenen molt a veure amb el
model de ciutat que nosaltres rebutgem i que nosaltres considerem que no és el
més adequat per la nostra ciutat.
Respecte al número 17 evidentment aquest equipament considerem, que no és
l’equipament que necessita el barri de Collblanc-Torrassa. El barri de Collblanc-
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Torrassa el que necessita és un esponjament urbanístic i evidentment això sembla
més un hotel que no una residència d’estudiants. És una sospita que tenim i és una
sospita que creiem que serà el que anirà passant al llarg del temps.
Respecte al 18 i 19 nosaltres creiem que van molt vinculats. El tema de la Fira i el
tema hoteler.
Podem dir que ens trobem davant una bombolla hotelera per donar beneficis basats
en l’especulació del terreny. Aquest model no aporta res positiu a la nostra ciutat, ni
treball estable, ni formació ni en la qualitat de vida dels veïns i veïnes de
L’Hospitalet.
Al igual que la bombolla immobiliària que es sustenta en inversions plenes
d’incerteses, la bombolla hotelera es sustenta en la hipòtesi de l’augment del
turisme, de les fires i les convencions i dependrà sempre de la demanda, de les
conjuntures globals que mou el turisme i de que Barcelona continuï essent un destí
turístic. Barcelona lluita per un turisme sostenible i de qualitat, per això ha creat
mesures per limitar la construcció d’hotels. Tot el contrari passa a L’Hospitalet que
incentiva aquest tipus de construcció hotelera i de pisos turístics lo qual repercuteix
directament en la pressió que causarà a la ciutat veïna.
Podem dir que L’Hospitalet està recollint tot allò que Barcelona rebutja per ser un
problema sense cap mena de consens metropolità.
És molt evident que ens trobem davant una generalització de la especulació del
sector d’inversors immobiliaris relacionats amb el turisme, amb l’entrada de
multinacionals i capitals globals i fons d’inversors que busquen solars per convertirlos en hotels o apartaments turístics. El negoci es basa en la especulació del
terreny i en la construcció. Els beneficis pels veïns i veïnes de l’entorn son
inexistents, tot el contrari, patiran més tràfic, més contaminació ambiental i
paisatgística, saturació en els serveis públics de transport i sanitaris.
La hipòtesi de la creació de llocs de treball és això, una mera hipòtesi. Un informe
de CCOO recull esgarrifosos indicadors del sector turístic que denuncien precarietat
laboral, pobresa salarial, externalitzacions indecents, bloqueig de negociacions
col·lectives sectorials, augment de les càrregues de treball i de foment de
l’economia submergida. En aquest sector el 97% dels llocs de treball creats han
estat temporals, precaris, parcials i de salaris baixos. La situació laboral de les
dones en aquest sector és encara més desfavorable. Ho poden explicar
perfectament les “kellys”, que és una radiografia perfecta del que està passant en
aquest sector. El 72% de les contractacions de dones son a temps parcial i de
major inestabilitat laboral.
És aquest el model productiu que se està fomentant i que el nostre grup municipal
rebutja. Des d’En comú Podem defensarem un model productiu ecològicament
sostenible i que preservi els drets socials i laborals dels nostres veïns i veïnes.
Rebutgem un model de ciutat basat en l’especulació i lluitarem per una ciutat
ambientalment sostenible que respecti la diversitat d’espais urbans ja siguin
agrícoles, industrials, residencials i verds. I evidentment també estem en contra del
número 20 perquè considerem que és negatiu per la ciutat, augmenta i consolida la
mobilitat privada contaminant, densifica encara més l’espai lliure, facilita l’expulsió
d’empreses actualment instal·lades i va contra el foment del petit i mitjà comerç.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Bé gràcies. Jo em referiré a d’altres punts. Referint-me en primer lloc al número 11.
Seria interesant conèixer l’extracte de la data definitiva de la recuperació de la
gestió per tal d’evitar possibles costos futurs.
Pel que fa al número 12, ens interessaria poder conèixer la quantitat global
destinada a la finalitat de beques menjador en l’exercici després de les
modificacions de crèdit realitzades.
Els punts 14 i 15, contenen modificacions molts allunyades pel que fa a les
finalitats. Jo m’hi detindré particularment a les que tenen a veure amb la prestació
de serveis, el poliesportiu de Santa Eulàlia que inclou diverses qüestions que com a
mínim, crida la atenció, estem parlant del pagament de diferències econòmiques
resultants d’una possible revisió incorrecta del preu de servei abonat a la
contractista des de 2014, que només urgeix un cop es planteja la necessitat de
pròrroga forçosa. La necessitat de la pròrroga forçosa qüestió que ens torna a
remetre a la necessitat de garantir l’efectivitat de la nova previsió de data de
recuperació, per a evitar costos econòmics suplementaris associats a una nova
pròrroga.
I en últim lloc una aportació econòmica complementaria vinculada a la pròrroga per
un import de 60.140,40 euros a favor de l’adjudicatària, malgrat el fet que al plec de
condicions econòmiques administratives, i concretament a les clàusules 3 i 4, se’n
desprèn que l’adjudicatària, més enllà del termini inicialment pactat, té el deure de
seguir prestant el servei en les mateixes condicions contractuals fins que el següent
prestador, en aquest cas el propi Ajuntament, se’n faci càrrec de la mateixa; sense
que l’Ajuntament aboni cap tipus de subvenció complementària no establerta al
plec.
I per el que fa al punt 16, és l’últim al que em referiré, en aquest cas ens trobem
amb la realització d’obres necessàries a diversos equipaments de la ciutat: escoles,
pistes poliesportives, casals de la gent gran, també la millora de la il·luminació a
diversos indrets de la ciutat, necessàries per a garantir la prestació de diversos
serveis públics en unes condicions més adequades.
Unes inversions necessàries però d’altra banda insuficients per a les necessitats
existents, particularment al cas dels equipaments escolars.
Si a més la procedència dels fons destinats a aquestes inversions té a veure amb
l’existència d’un superàvit municipal que podem destinar a la millora de la nostra
ciutat, pensem que és un motiu per felicitar-se i només quedaria recordar que la
sanejada situació econòmica de les arques municipals ens permeten poder fer
plantejaments d’aquestes característiques, però cal lamentar i rebutjar un marc
normatiu de caràcter general que en canvi limita la gestió de les corporacions locals
i que en cas de tenir una situació de major endeutament no ens permetria disposarne amb l’autonomia necessària dels recursos municipals pertinents.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias, buenos días. Bienvenidos a todos y todas a este pleno de antes de
marcharnos todos de vacaciones. Espero que todos tengan unas buenas
vacaciones y que disfruten del verano, que falta nos hace tal como está la sociedad
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en este momento, que nos tiene a todos un poco en vilo viendo lo que puede pasar
en este país.
En cualquier caso ustedes saben señores del gobierno que nosotros somos muy
escépticos con el tema de las modificaciones de crédito pero hay algunas que
efectivamente se justifican porque vienen evidentemente de lo que vienen,
excedentes o superávit y se justifican. Y sobre se justifican mucho más cuando se
hacen a favor esas partidas, entre comillas sobrantes, porque nunca sobra, siempre
falta en la administración. Pero hay superávit y hay que destinarlo evidentemente a
lo que la ley dice. Hay cosas que se justifican como por ejemplo, las becas
comedor. Creo que es donde mejor podemos gastar el dinero que nos puede sobrar
de otras cosas.
Siendo escépticos con las modificaciones de crédito, porque algunas de ellas
corresponden quizás y podemos entender a nuestro modo de ver, a una falta de
planificación o no haber visto la realidad, pero como nadie es perfecto pues a veces
pasa.
De hecho, nosotros solemos abstenernos pero hay algunas, como en esta, que
vamos a votar a favor. Porque creemos que es de conciencia hacer eso. Cuantas
más becas comedor podamos dar mucho mejor porque la verdad es que se
necesitan. No podemos permitir que haya ni un niño en esta ciudad que se quede
sin comer decentemente porque su familia pues de alguna manera no llegue a final
de mes. Y los hay.
Luego también tenemos que decir que el tema del punto 16, que también habla de
esto. También vamos a votar a favor, por lo mismo. Creemos que es algo que se
necesita y es bueno y se solucionan problemas importantes como alumbrado y
otras cuestiones más que están en este punto, pues estaremos a favor.
En el resto como saben, vamos a seguir con nuestras abstenciones por aquello del
escepticismo que tenemos. Que a veces se convierten en un cajón de sastre que se
podría evitar muchas veces si se mirara el presupuesto con más detenimiento.
Aunque no siempre, es verdad, no quiero tampoco cargar las tintas. No somos
infalibles. Luego tenemos los puntos 17, 18, 19 y 20.
Pues mire en el 17 nosotros por coherencia, ya saben lo que hicimos la otra vez,
creemos sinceramente que el barrio de Collblanc, como ha dicho la que me ha
precedido en la palabra, bueno pues Ana, esto es una iniciativa privada y se presta
a muchas cuestiones. No nos fiamos, sinceramente de lo que puede hacer en estos
barrios con estas cosas que se implantan como residencias y luego ya veremos si
van estudiantes o no van estudiantes, por lo tanto también en coherencia y a pesar
de que el ayuntamiento ha recurrido porque la Generalitat puso pegas y tal, no al
cien por cien, pero la mayoría de las cosas las ha sacado adelante, pues bueno un
punto más que puede favorecer a las tesis del gobierno. Pero nosotros no nos
acabamos de fiar de eso y por lo tanto en coherencia con lo que ya manifestamos
cuando se propuso aquí esto, el 24 del 10 del 17, pues vamos a seguir con esa
coherencia.
El 18, mire usted, ahí vamos a estar absolutamente a favor, porque es cierto que en
nuestra ciudad se invierte y que de alguna manera se genera riqueza. Yo creo que
la ampliación de la Fira es algo bueno para nuestra ciudad, que se genere riqueza.
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Nosotros somos, como ustedes saben, un partido que en lo económico nos gusta
que haya liberalización, que la economía fluya, que se genere riqueza. Y esto es un
motor económico que no lo podemos negar. No solamente de L’Hospitalet sino
como decía el gobierno y estamos de acuerdo, el motor económico incluso de
Cataluña.
También exactamente igual en el número 19. Al final es cierto que no sabemos si
es que se recoge o no lo que expulsa Barcelona pero no es menos cierto que en el
entorno de la donde al final se va a proyectar un volumen de negocio importante, va
a tener puntas obviamente que ni la propia Barcelona va a poder dar soporte a nivel
hotelero. Por tanto, si nosotros tenemos la oportunidad de generar plusvalías y
demás no estaremos en contra.
Quiero decir, que, nunca hemos estado en contra de que se generen plusvalías la
ciudad, en eso le hemos dado la razón al gobierno. Y ahí nos va a tener.
Sí que cuando se habla aquí de que generamos plusvalías para reinvertir en los
barrios que más lo necesitan, es que nos gustaría que realmente fuera así, nos
sirvieran para hacer ese plan potente que tenemos que hacer de esponjar nuestros
barrios del norte y darle a esos barrios toda la dignidad que se merecen por la
gente que vive. Sabemos que es difícil, que es complicado, que es un plan a medio
y larguísimo plazo. En cualquier caso hay que de verdad generar riqueza para
reinvertir ahí.
Es lo que nosotros decimos que, acabemos de ser una ciudad de dos velocidades.
No porque el gobierno quiera, estoy seguro que ningún gobierno sea del signo que
sea, le interesa tener una ciudad que se quede atrás y otra que tire mucho. Por las
circunstancias y la explosión demográfica en aquellos momentos esos barrios se
configuraron como se configuraron y ahora necesitan una remodelación potente
cómo se va a hacer por lo visto, en los bloques Florida y desgraciadamente nos
guste o no nos guste al final creo que tenemos que crecer hacia arriba. Porque
tenemos los m2 que tenemos de suelo en la ciudad y habrá que ir a planes donde
para poder reinvertir en esos barrios y dejar zonas diáfanas con equipamientos, con
zonas verdes y con zonas de recreo necesitaremos tirar hacia arriba.
Creo que hay que ir sin hacer gentrificación y sobre todo sin que la ciudad gane en
mucho número de habitantes porque ya estamos saturados. Somos la ciudad con
más densidad demográfica aunque alguien se empeñe en negarlo, sino podemos
decir que estamos rozando en la segunda. Pero creemos que somos los primeros
porque hay informes para los dos lados. Habrá que tirar para arriba y es decir, el
plan de urbanismo habrá que cambiarlo, no me importará tener un edificio de 20
pisos en vez de 10, si me libera en la zona un espacio suficiente para que se viva
con más dignidad para que tengamos espacios libres, zonas de recreo,
equipamientos y zonas verdes que es lo que hace falta.
Por tanto eso es un plan que habrá que abordar, porque tal como está la ley ahora
mismo y teniendo los problemas como los tenemos, ya digo y advierto que sin que
esto suponga tener 40 o 50.000 habitantes más en la ciudad. Sino que los que
vivan, vivan con más dignidad. Es un plazo largo, medio largo y habrá que poner el
hilo a la aguja para en el futuro el gobierno si el mismo o de otro color, que lo tenga
claro a donde tienen que ir a parar. En definitiva que estamos a favor de que se
invierta ahí, en la Granvia, de que se genere riqueza pero siempre estaremos ojo
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avizor a ver dónde se reinvierte esa riqueza. Esa redistribución que decimos. Y
tiene que ir sin ninguna duda a los barrios que más lo necesitan. Por lo tanto, véase
y vea el gobierno que no estamos en contra del gobierno mismo, sino que lo
creemos que no corresponde a lo que debería ser esta ciudad o a equipamientos
sociales, pero cuando el gobierno hace algo que creemos que va en la dirección
correcta para generar riqueza para poder redistribuir como la señora Alcaldesa nos
dice aquí perfectamente muchas veces, pues ahí, estaremos de acuerdo. Puede
ser también otro discurso, por tanto, luego haremos los posicionamientos de todos,
tal como hemos quedado. Pero he dejado claro cuál es nuestra visión respecto a
estos puntos que parece que son los que aquí en este pleno, cobran mayor
relevancia.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Des d’ERC, comencem la nostra intervenció tal i com ho
portem fent des de fa vint-i-un mesos reclamant la llibertat dels presos polítics.
Persones que continuen privades de llibertat per les seves idees republicanes, per
defensar el dret a decidir i per posar les urnes l’1d’octubre. També volem saludar
als treballadors i treballadores d’Exel, des d’ERC saben molt bé que estem al seu
costat en aquesta lluita contra els acomiadaments perquè hi hagi un salari digne i
perquè es garanteixin els drets socials dels treballadors i treballadores. Esperem
que aquesta resolució, declaració institucional que avui ha aprovat el Ple de
l’ajuntament, doncs serveixi per tal d’ajudar-vos en aquesta tasca i amb la vostra
lluita.
Referent als diferents dictàmens doncs volíem fer diferents consideracions. Primer,
sobre el punt 9, el calendari de festes, el nostre grup s’abstindrà en aquest punt per
dos motius. En primer lloc, perquè creiem que no hauríem de tenir les mateixes
festes locals que el nostre municipi veí i la capital del nostre país, Barcelona,
haurien de tenir festes pròpies com a ciutat i com vostès també saben, com a segon
motiu per el qual ens abstenim, és que no compartim la festivitat del 12 d’octubre.
Una celebració hereva del franquisme, abans anomenada dia de la raça i que
commemora un genocidi contra els pobles indígenes.
Sobre el punt 17, la residencia d’estudiants, el nostre grup votarà en contra,
bàsicament per tres motius. En primer lloc creiem que no és necessària una
residencia d’estudiants privada en un barri, com és el de Collblanc, que ja pateix la
problemàtica dels pisos turístics. En segon lloc creiem que en aquest barri, en
aquesta ciutat, no tenim cap tipus de lligam amb aquesta universitat privada que
desenvolupa la seva funció a la zona alta de Barcelona. I també com hem vist en
diferents casos en el municipi de Barcelona, moltes vegades, aquestes residencies
d’estudiants es converteixen en allotjaments turístics per a joves i per estudiants i
no fa la funció de residencies.
Sobre el punt 18, l’ampliació de la modificació per ampliar la fira de Barcelona. Des
d’ERC votarem a favor. I votarem a favor perquè creiem que la fira de Barcelona és
un motor econòmic del nostre país, és també una de les millors plataformes que
tenim a Catalunya per els negocis, per projectar també les nostres empreses a
nivell internacional i també per crear riquesa i coneixement. Per tant és molt
important que les diferents administracions del nostre país, de diferents colors
polítics, ens hagin posat d’acord per tant de fer créixer aquesta fira perquè continuï
sent un recinte de referència a nivell internacional que pugui competir amb altres
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fires a nivell mundial i sobre tot perquè continuï creant oportunitats de negocis i
també ocupació de qualitat al nostre país.
Respecte al dictamen 19, sobre l’aprovació provisional del PGM per la regulació del
ús hoteler al sud de la Granvia, votarem en contra.
Votarem en contra perquè és un dictamen que té com objectiu simplificar els tràmits
per modificar les zones actualment qualificades com a zones per a ús industrial, per
a ús hoteler. Des d’ERC, no estem en contra que en aquesta ciutat hi hagi hotels,
però creiem que la nostra ciutat no pot basar exclusivament el seu model econòmic
en el turisme, en el món hoteler. L’Hospitalet no pot convertir-se en una ciutat
franquícia hotelera, l’equip de govern amb els hotels fets i projectats en els propers
anys pot superar la quantitat de 25 hotels a la nostra ciutat.
Una xifra que vostès volen continuar ampliant en el polígon Pedrosa, al polígon de
la carretera del Mig a la zona de Can Rigalt o fins i tot aprofitant el PDU per
construir al sector 2 de Can Trabal, hotels a la nostra ciutat.
Ho hem plantejat moltes vegades en aquest Ple, que creiem que cal fer un debat
urgent sobre quin model volem en aquest àmbit i sobre tot aquest debat sobre els
hotels els hem de traslladar també al conjunt metropolità. Perquè hem de ser
capaços de definir quants hotels i places hoteleres necessitem i sobre tot aquest
debat l’hem de fer perquè possiblement en les properes setmanes el govern de
Barcelona, el govern del PSC amb Barcelona en Comú amb el suport de Valls,
aixecarà la moratòria hotelera que hi ha a la ciutat de Barcelona i nosaltres creiem
que cal fer un debat metropolità, cal fer un debat també local per definir quantes
places hoteleres necessitem, quants hotels necessitem, perquè hem de promoure
un model hoteler que no provoqui doncs, en primer lloc, problemes als barris i
sobretot que tampoc faci augmentar els preus de lloguer en molts barris i zones de
la nostra ciutat.
Hem de ser capaços també de promoure un model hoteler basat en un model
sostenible a nivell social i ambiental i també un model que creï ocupació de qualitat i
per aquests motius des de el grup d’ERC votarem en contra en aquest dictamen.

SR.BELVER VALLES (PSC)
Gràcies senyora Alcaldessa. Jo crec que hem fer 2 blocs d’intervencions, conjunta i
dictamen. Intentaré fer aquests dos blocs de manera unitària no tant grup per grup i
fer una petita referència en el tema de les festivitats locals.
Primera qüestió, el 12 d’octubre nosaltres no el fem festa local, no ho aprovem avui
aquí, és una festa a nivell de tota Espanya.
Segona qüestió, les festes locals i em sembla que era la senyora Esplugas que
deia, home doncs igual el dia de Sant Jordi, que una vegada ho vam fer. Si vostè
surt al carrer parla amb les associacions de comerciants i els hi diu que farem festiu
el 23 d’abril s’haurà d’exiliar de L’Hospitalet. Els comerciants estan radicalment en
contra de que el dia de Sant Jordi sigui festiu. Perquè per ells és un gran dia de
molta gent al carrer, de molta activitat comercial. Si el convertim en festiu i per tant
les botigues tanquen, per ells suposa, un decrement impressionant. Per això ho
vam fer una vegada a petició dels comerciants i amb l’avaluació que es va fer, es va
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dir, com allò que deien a Galicia “nunca mais”. Per tant a partir d’aquell moment
vam fer el “nunca mais”.
Després també hem de tenir en compte que la nostra conformació metropolitana, fa
que les famílies estiguin molt interrelacionades entre els municipis. Hi ha molta gent
a L’Hospitalet que, uns treballen a Barcelona, els altres tenen la criatura a la escola
en un altre municipi. Generem més problema que per buscar la identitat pròpia de la
ciutat i fer festius, reconèixer patrons, que serien Sant Roc i Santa Eulàlia com a
patrons, després ens vindrien els agnòstics dient que no tenim que fer festes
patronals perquè tenen que veure amb la religió catòlica. Per tant, com mai plourà
al gust de tothom, el que intentem és fer una cosa que doni facilitat o intentar
facilitar la vida a les famílies de la nostra ciutat.
Respecte a les dues qüestions que s’han plantejat, respecte dels temes de
planejament i demés, algunes consideracions. Ens deien, escolti, lo de la residència
de Collblanc habitualment hi ha ocasions i algun exemple tenim, de que es fan
residències d’estudiants i s’acaben convertint en hotels. Això és tal com dir que no
posem semàfors perquè coneixem a gent que se’ls salta en vermell. Escolti, una
residència d’estudiants és una residència d’estudiants, serveix per al que serveix i
té unes obligacions a complir. Sinó compleixen les obligacions, hi ha una
reglamentació, hi ha una norma que permet tranquil·lament denunciar-los i
sancionar-los. Per tant, no donar una llicència a algú perquè faci una activitat,
pensant en que és possible que la incompleixi, em sembla que és molt pressuposar.
És evident que aquí, al darrera hi ha una sèrie de models en tots els dictàmens que
avui portem i és evident, i és un debat i el senyor Antoni García feia referència, que
podíem fer un debat de model. Segur que cada formació política exposaria el seu i
no sé si seríem capaços d’arribar a algun tipus d’acord.
Després hi ha coses, que des de el punt de vista polític sobten. Mirin, primera
qüestió, el tema de Collblanc. Estem parlant d’un terreny privat, hi ha gent que diu
que tindrien que fer zones verdes, sí escolti, però és que el terreny és privat. Si el
propietari no vol fer un jardí, l’ajuntament no el pot obligar. Perquè el terreny és seu,
això li dóna uns drets i aquests són els drets que ell exerceix.
Però mirin, en el cas concret de la residència de Collblanc, és un promotor que fa
un any ha obert una residència exactament amb les mateixes característiques amb
llicència i concedida per l’ajuntament al carrer Sèneca de Barcelona. Allà sí i aquí
no? Perquè allà, potser estic malfixat, el govern que va ser en el mandat anterior
era dels Comuns, allà li van donar llicència. I aquí no?
És el mateix promotor. Fa el mateix tipus de residència, per al mateix tipus
d’activitat, vinculat a la mateixa universitat. Allà sí i aquí no? Mirin, quan parlen de
gentrificació, perquè els hi agrada molt això de la gentrificació, una paraula, ara s’ha
de ser disruptiu, bueno pues s’ha de ser disruptiu i no s’ha de generar gentrificació.
Tinguem clar una cosa, lo contrari a la gentrificació com a contrari, és la guetització,
per tant, jo el que no vull són barris a la nostra ciutat que estiguin guetificats. Per
tant, generar determinat tipus d’activitat, generar que determinada gent menys
habitual assisteixi i vagi a un barri, faci ús del seu comerç, faci ús dels seus
mercats, faci ús dels seus serveis, faci ús del seu transport públic, si vostès ho
veuen com un problema, nosaltres ho veiem com un avantatge.
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Ajuda a dignificar els barris, ajuda a generar un altre tipus d’activitat i un altre tipus
de xarxa social. I aquesta xarxa es va ampliant. I es va ampliant no guetificant un
territori sinó posant en valor. Perquè en un moment determinat quan es produeixen
els grans moviments migratoris de fora d’Espanya a principis dels anys 2000,
aquelles persones estrangeres que arriben al nostre país busquen una oportunitat,
busquen allotjament a determinats barris de l’Àrea Metropolitana? Això no s’ho han
preguntat? Per què van a determinats barris i no a uns altres? Aquesta és la
situació que volem? O volem que tothom pugui anar a viure allà on més els hi vingui
de gust o, on més a prop li agafi del seu lloc de treball, on tingui millor comunicació,
on tingui una xarxa familiar, personal, més propera a ell. No seria aquest l’objectiu?
Perquè jo crec que si. La barreja. Que hi hagi de tot. Nosaltres no vam tenir cap
inconvenient amb un projecte que s’ha qualificat gairebé de tot, com és el de la
plaça Europa. Que el 35 % dels seus habitatges siguin de protecció oficial perquè hi
ha qui el model que defensa sembla que sigui que, en un lloc que vagin els de
protecció oficial, en un altre lloc que vagin els de caràcter social i en un altre lloc
que vagin la resta.
Si aquest és el seu model quan fem el debat, ja els hi dic que a nosaltres ens
tindran enfront. Nosaltres volem de tot, a tot arreu. Perquè això és el que genera
ciutat. Això és el que genera teixit social i això és el que genera progrés.
Per generar progrés, s’ha de generar activitat. En aquesta ciutat, a l’any 2002, hi
havia zero places hoteleres, en aquest moment, es generen més de 700.000
pernoctacions. És el tercer sector en activitat econòmica a la ciutat. I diem, no, és
que nosaltres acollim el que Barcelona no vol. De veritat quan diuen això, s´ho
creuen? Escolti, el que Barcelona no volia i teníem a L’Hospitalet eren les
deixalleries a la Granvia, era la crema dels neumàtics a la Granvia, allà on ara tenim
la Fira, jo els hi deia, a l’any 2018 es van generar 40.000 llocs de treball, allò era
l’abocador on els camions de les escombraries de Barcelona venien a llençar
l’escombraria. Allò si que era no acollir, empassar-se el què Barcelona no volia.
El treball i l’esforç que ha fet aquesta ciutat no es pot tirar per terra així com així
d’un cop de ploma perquè a algú no li agradin els hotels. Escolti, els hotels no
generen cap problema en els habitatges. No hi ha ningú que en lloc d’anar a viure a
un pis perquè hi ha un hotel, vagi a un hotel. No hi ha ningú.
Quan vostès parlen dels pisos turístics, dels habitatges turístics a CollblancTorrassa, a Collblanc-Torrassa el número d’habitatges turístics respecte del conjunt
del parc immobiliari, no arriba a l’1%. Vostès creuen que l’1% del pàrquing
immobiliari té un impacte en el pàrquing mobiliari? Quan diem les coses, no les
diem com si fossin titulars. Pensem-les, veiem quins són els impactes. L’1% de
veritat creiem que impacta? Quan estem diem que hem de fer més habitatges
socials perquè fins que no arribem al 15% d’habitatge protegit amb caràcter social i
de lloguer no tindrem impacte sobre el mercat immobiliari? Per l’habitatge social fa
falta el 15% i els habitatges turistes impacten amb l’1%? O l’1 o el 15? El que no pot
ser són diferents vares de mesurar en funció del que ens interessi i en funció del
discurs que fem. No pot ser, una cosa i la contrària. Podem triar això sí. Podem triar
o un o l’altre. Les dues a la vegada no.
Respecte de les modificacions de crèdit, algunes coses. Com han vist, bona part de
les modificacions de crèdit tenen a veure amb dotacions que es van fer durant l’any.
Es preguntava per exemple, pel tema de les beques de menjador. Les beques de
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menjador, es fa una previsió pressupostària i quan arriba la liquidació a final de
curs, es fa l’ajust final perquè siguin exactament els diners que hi destinem.
Saben, ja portem uns quants anys, ens estem movent al voltant de 1.600.000 euros
que fa l’ajuntament d’aportació complementària en el sistema de beques.
Després tenim un altre, també han fet referència vostès al tema de les inversions
financerament sostenibles provinent del romanent positiu de tresoreria de l’any
anterior. És evident, tenim moltes limitacions, no ens deixen invertir en allò que
volem i a més a més ens posen limitació de temps.
Per tant, hem de fer intervencions que siguin sostenibles des de el punt de vista
econòmic. Que suposin una rebaixa en la despesa corrent però a més a més, ens
obliguen a que estiguin licitades abans de final d’any. Per això són determinades
accions.

SRA. GONZÁLEZ MONTES(LHECP-ECG)
Yo quería comentar un poco, sobre todo el tema de Collblanc-Torrassa. Yo
recuerdo cuando estábamos en la comisión de entidades, asociación de vecinos y
demás, que la mayor importancia que teníamos en aquel momento, cuando
discutíamos sobre el barrio, era precisamente esponjar el barrio de todo lo que se
pudiera.
Se hizo en su momento pequeñas actuaciones de microcirugía urbana y había
muchísimo interés en que esto sucediera. Somos uno de los barrios más densos de
la ciudad y de Europa creo. Nosotros siempre hemos defendido precisamente ese
esponjamiento y sí, es cierto que, quizás sea el 1% de las plazas de pisos turísticos
oficiales pero extraoficialmente, seguramente nos llevaríamos una enorme sorpresa
porque cualquiera que viva en el barrio de Collblanc-Torrassa sabe que hay
muchísimos turistas que se pasean maletas para arriba para abajo y que no son
precisamente pocos, sino bastantes.
La presión que están ejerciendo sobre el barrio, sobre todo en los alquileres y sobre
todo en la vida cotidiana de los vecinos y vecinas pues creo que, los que vivimos
ahí, lo conocemos y lo sabemos.
Por lo tanto, el modelo de ciudad tiene muchísima importancia para nosotros
evidentemente. Y en el barrio de Collblanc-Torrassa concretamente lo importante,
ya sabemos que es un espacio privado, pero sinceramente una residencia privada
me da igual lo que haya decido Barcelona, Barcelona sabrá lo que tiene que hacer.
Tenemos criterio propio aquí en L’Hospitalet para saber lo que nos conviene como
ciudad, el posicionamiento que tenemos nosotros como grupo municipal.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias. Yo en el anterior pleno ya le dije al señor Toni García de ERC que cada
vez que nos cantara la canción de los presos políticos, yo le iba a contestar que ya
está bien y que al final en la democracia española no hay presos políticos, y él es
un ejemplo.
Él es político y no está preso, ¿por qué? Porque hace lo que tiene que hacer, viene
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aquí defiende sus tesis, sus ideologías políticas y nadie lo mete en la cárcel por
eso. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando alguien se pasa de la raya y quiere
subvertir el orden constitucional, saltarse el estado de derecho y hacer lo que han
hecho estos presuntos golpistas, ¿qué pasa? Que el estado de derecho se defiende
y lo que hace es, miren ustedes, tienen que dar la cara ante la ley y algunos
señores lo que hacen es poner en guardia a la justicia porque el jefe de esos
golpistas, lo que sale es huyendo de la justicia, no da la cara y ante eso y previendo
que pudiera ocurrir con el resto de la banda, que es lo que hacen, pues ponerlos
presos provisionalmente hasta que salga el juicio.
Evidentemente hay pruebas suficientes, y se ha visto en el juicio, a lo largo de un
juicio largo y además lo televisaron, lo digo otra vez, que hay fundamentos para que
haya condena.
Entonces claro, si el señor Puigdemont no hubiera salido vergonzosamente en un
maletero y no se hubiera fugado de la justicia, probablemente, los jueces no
hubieran recurrido a tener presos preventivos. De manera que señor Toni García
cada vez que usted diga eso, yo le voy a contestar con lo mismo, para que esa
canción que parece que por mucho repetirla es la correcta, se dé cuenta mucha
gente que no es así.
Usted no es, no está en la cárcel, usted defiende las ideas. Pero las está
defendiendo sin subvertir el orden constitucional, porque no le han dado la
oportunidad que ya veríamos lo que haría. Pero en cualquier caso “in dubio pro
reo”. Quiero decir que, usted en este momento es una persona que manifiesta sus
ideas, no se ría, y nadie lo ha metido en la cárcel.
De manera que en este país, lo que hay que hacer es no subvertir la democracia,
no saltarse el orden constitucional, ir dónde hay que ir, con las ideas que uno
quiera, pero por el camino de la legalidad. Y a partir de aquí, todo el derecho del
mundo a que ustedes se manifiesten pero no contra el ordenamiento jurídico que
elegimos todos los españoles en un referéndum que tanto les gusta y que se votó,
que es la Constitución española. De manera que cuando usted nos cuente aquí la
canción, permanentemente que nos la da en este Pleno, yo le voy a cantar lo que le
sigue y los estribillos que hagan falta para acompañarlo.
Señor Toni García ya le garantizo yo a usted y lo va a garantizar el orden
constitucional, que si usted defiende sus ideales legítimamente con la ley, nadie lo
va a meter en la cárcel. Ni preventivo, ni no preventivo. O sea que usted es político
y no está preso. Por lo tanto en España, en la democracia española no existen los
presos políticos. Hay políticos presos por intentar dar un golpe de estado.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Si moltes gràcies Alcaldessa. Referent als dos dictàmens sobre la residència
d’estudiants.
Manifestar doncs que, demanaríem que l’ajuntament vigilés que realment aquesta
residència d’estudiants privada sigui utilitzada, com ha passat en molts casos en
molts municipis que han fet un tipus de residència similar, en allotjaments turístics.
No és real que al barri de Collblanc-Torrassa únicament hi hagi un 1% de pisos
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turístics amb un nombre molt limitat. El problema que té aquesta ciutat, és que hi ha
molts pisos turístics il·legals. Si mirem a qualsevol tipus de plataforma podem trobar
més de mil pisos turístics il·legals, que no estan legalitzats i hem demanat més
d’una vegada en aquest Ple, que hi hagi accions des del propi ajuntament per tal de
que aquests pisos il·legals, doncs siguin visualitzats per l’equip de govern per tal de
que aquesta activitat no es pugui dur a terme, perquè són aquests pisos il·legals els
que realment estan creant problemes de convivència en els barris, a les comunitats
de veïns i també estant fent augmentar els preus de lloguer en barris de
L’Hospitalet, concretament en barris com Collblanc-Torrassa o el barri també de
Santa Eulàlia.
Per tant demanem doncs que en el tema dels pisos turístics, ja que és una acció
proposta de l’equip de govern en contra d’aquests il·legals que existeixen a la
nostra ciutat i sobretot en l’àmbit de la residència d’estudiants, que l’ajuntament de
L’Hospitalet vigili que això no es converteixi també doncs en un allotjament turístic
per a joves i per a estudiants.
Sobre el model hoteler, crec que és important que fem un debat. El fem en aquesta
ciutat, el fem en el conjunt metropolità i fins i tot el fem a nivell de país. Aquest
debat s’ha fet per exemple a les Illes Balears, que a les Illes Balears, el que s’ha fet
és regular les places hoteleres establint uns límits de quantes places hoteleres tenia
que haver-hi i de quants hotels tenia que haver-hi en aquest àmbit.
És necessari fer-ho perquè no podem tenir un turisme infinit i hem de tenir doncs un
turisme que sigui de qualitat i a la nostra ciutat nosaltres mai ens hem negat a que
hi hagi hotels a L’Hospitalet de Llobregat. Creiem que hi ha hotels excessius i que
l’equip de govern que és la seva aposta, apostar per crear un model econòmic
basat en l’àmbit hoteler principalment.
Veurem també com afecta el posicionament que té l’ajuntament de Barcelona, jo
aquí he vist diferent models del PSC, dels Comuns, sobre el model hoteler. Veurem
com resolen vostès aquest tema a l’ajuntament de Barcelona. Si aixeca la moratòria
o no l’aixeca. Però sí que és important doncs fer aquest debat perquè tinguem un
model sostenible a nivell ambiental i social.

SR.BELVER VALLES (PSC)
Per acabar i ràpid. Un parell de qüestions. Estic d’acord fonamentalment en el que
plantejava el senyor Toni García sobre el debat del model i que sigui un debat fins i
tot més enllà del municipal.
Jo ja li faig la primera proposta, que vam estar uns quants anys en els municipis
intentant-ho, i no ho vam aconseguir. Que la Generalitat reguli els habitatges d’ús
turístic, estableixi un règim regulador i faci una norma sancionadora. Que se’n
carregui que és la seva competència de fer la norma, de fer les inspeccions i
d’imposar sancions.
L’ajuda d’aquest ajuntament, la col·laboració, la tindrà tota. Durant dos anys ens
vam tenir aturats amb les moratòries a l’ajuntament de Barcelona, Badalona, Santa
Coloma, Esplugues, L’Hospitalet, esperant que ells fessin la norma i quan ja havíem
consumit un any de la suspensió de llicència, ens van dir que no pensaven fer-la.
Aquesta és la més fàcil i la tindrem per tota Catalunya igual i no serà que cada
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poble sigui a la seva ocurrència. Però estic d’acord en que hem de fer aquest debat.
Evidentment, controlarem, confirmarem i vetllarem perquè la residència faci de
residència i no tingui un altre ús.
A la Sra. Ana González, vostè deia, quan fèiem allò del pla integral a CollblancTorrassa un dels objectius era esponjar el barri. És cert. Jo crec que vam fer feina
en aquella direcció i segur que ens hagués agradat fer més. Però si vostè se’n
recorda i segur que se’n recorda dintre dels plans que no vam poder acabar
d’executar estava el que li dèiem PERI de Plaça Pirineus. I el que estava previst
entre el carrer Goya, Rosselló i la Riera Blanca, on hi ha un pàrquing en superfície,
era fer una residència d’estudiants. Se’n recorda?
I això ho vam decidir entre el govern municipal, el conjunt dels grups municipals
d’aquest ajuntament i el conjunt de la comissió d’entitats de Collblanc-Torrassa, que
si no recordo malament en aquell moment, vostè era la presidenta de l’associació
de veïns. Per que tots enteníem que aquella era una bona idea. Jo que en aquell
moment era el comissionat d’aquell pla integral, pensava que era una bona idea. I jo
avui continuo pensant que és una bona idea.
Crec que tenir un equipament d’aquestes característiques en el districte de
Collblanc-Torrassa és una bona idea. Perquè crec que li donarà al barri molt més
del que li pot treure. Crec que és bo que hi hagi moviment en el districte. Crec que
és bo que en una zona al costat del mercat de Collblanc ben comunicada amb el
conjunt de l’àrea metropolitana a través del metro, tramvia, de l’aeroport, a través
de la línia 9, crec que és bo tenir gent fent aquestes activitats en els nostres barris.
Ho creia llavors i ho continuo creient ara. Hem d’omplir Collblanc-Torrassa de
residències d’estudiants, no? Però tenir algun equipament sí.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació els punts del 1 al 20 de l’ordre
del dia, que s’aproven amb el resultat de les votacions que es recullen en cada un
d’ells en aquesta acta.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 5708/2019
DE 20 DE JUNY, PEL QUAL S’ESMENA ERROR MATERIAL APRECIAT AL
DECRET NÚM. 5701/2019, DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES I RÈGIM DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL. (EXP. 34663/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, 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 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al Ple
del Decret de l’Alcaldia número 5708/2019 de 20 de juny, que literalment diu:
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“DECRET PER ESMENAR L'ERROR MATERIAL APRECIAT AL DECRET NÚM.
5701/2019, DE 19 DE JUNY, DE DESIGNACIÓ DE MEMBRES I REGIM DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 5701/2019, de 17 de juny, es van designar
els/les regidors i regidores membres de la Junta de Govern Local, es van delegar
competències de l’alcaldia en aquest òrgan i es va establir la periodicitat de les
seves sessions ordinàries.
ATÈS que al referit Decret s’ha apreciat un error material, a l’acord novè, en relació
a la determinació del dia que han de tenir lloc les sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, durant el període de Setmana Santa, Nadal i el mes d’agost.
VIST que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, faculta a aquestes entitats per
a rectificar en qualsevol moment els errors materials, de fet o aritmètics, existents
en els seus actes.
ATÈS que s’aprecia el compliment dels requisits per considerar aquest error, com a
error material, tal i com ha precisat la jurisprudència, per totes, la sentència del
Tribunal Suprem, 3 d’octubre de 2014:
ATÈS que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, ha establert que la competència per
rectificar errors materials, de fet o aritmètics, en els actes i les disposicions
reglamentàries correspon a l’òrgan que els ha dictat.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’art. 124.4.m) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local,
HE RESOLT:
PRIMER.- ESMENAR l’error material existent a l’acord novè de la part dispositiva
del Decret 5701/2019, de 17 de juny, en el sentit següent:
On diu :
NOVÈ.-ESTABLIR “.......... No tindran lloc sessions ordinàries de la Junta de
Govern Local, els dimarts compresos dins de la Setmana Santa, la setmana
de Nadal i el mes d’agost.
Ha de dir:
NOVÈ.-ESTABLIR “.............. No tindran lloc sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local, els dimecres compresos dins de la Setmana Santa, la
setmana de Nadal i el mes d’agost.
SEGON.- DONAR COMPTE a la Junta de Govern Local i al Ple, en la propera
sessió que tingui lloc per al seu coneixement.
TERCER.- PUBLICAR aquesta rectificació d’errada per mitjà de l’esmena al text del
Decret objecte de rectificació, en el moment de la seva publicació.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària
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general del Ple, a la Vicesecretaria-Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local,
a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la
Tresoreria, i fer difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a
la Intranet.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a
la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 5709/2019, DE
20 DE JUNY, RELATIU AL NOMENAMENT DE LA REGIDORA ADJUNTA A
L'ÀREA D'ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT. (EXP.
34875/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, 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 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al Ple
del Decret de l’Alcaldia número 5709/2019 de 20 de juny, que literalment diu:
“DECRET DE NOMENAMENT DE LA REGIDORA ADJUNTA A L'ÀREA D'ESPAI
PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT.
ATÈS que per Decret de l’alcaldia, núm. 5700/2019, de 17 de juny, en exercici de
les competències atribuïdes a l’alcaldia per l’article 124.4.k) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, es va disposar la divisió de
l’administració municipal executiva en 9 àrees de govern i que l’article 124.5 de
l’esmentada norma determina que l’alcalde/ssa podrà delegar per mitjà de decret
les competències en la Junta de Govern Local i en els/les seus membres, en la
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resta de regidors/es, i en el seu cas, en els coordinadors generals, directors
generals u òrgans similars amb les limitacions que recull aquest article.
ATÈS que per Decret de l’alcaldia núm. 5702/2019, de 17 de juny, es van designar
els/les Tinents/es d’alcaldia titulars d’Àrea, Regidors/es de Govern, Regidors/es
Presidents/es de Districte i Regidors/es Adjunts/es i les delegacions en aquests
òrgans, amb omissió de la designació objecte del present Decret.
VIST l’art. 21.3 del vigent Reglament orgànic de govern i administració (BOPB
12.01.2012), el qual determina la configuració de les àrees de govern i estableix
que es podran constituir Regidories Adjuntes com a auxili a la gestió de l’Àrea sota
la dependència directa del/de la seu/va titular i portaran a terme aquelles facultats
que li siguin atorgades en el decret de creació, les quals, de conformitat amb
l’apartat 6 del mateix precepte, es determinaran per Decret de l’Alcaldia.
VISTOS els articles 37 i següents del Reglament orgànic de govern i administració
vigent que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
VIST l'informe de la Secretaria General del Ple, de 30 de maig de 2019 (LH
17/2019).
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article
124.4.g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i
l’art. 21 del Reglament Orgànic de Govern i Administració, vigent:
HE RESOLT:
PRIMER.- NOMENAR dins de l’Àrea D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME
I SOSTENIBILITAT, la Regidora Sra. M. Teresa Revilla Sánchez com a REGIDORA
ADJUNTA DE L’ÀREA D’EPHUS, la qual portarà a terme, sota la dependència
directa del Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea, les actuacions de auxili a la gestió i de
suport en les matèries pròpies d’aquesta àrea que li siguin encomanades, amb la
delegació de les facultats que per als/a les regidors/es adjuntes consten a l’apartat
novè del Decret d’aquest alcaldia núm. 5703/2019, de 17 de juny.
SEGON.- ESTABLIR que aquesta resolució iniciarà la seva vigència a la data del
present Decret, i produirà efectes jurídics de manera indefinida, en tant no sigui
objecte de revocació o l’alcaldia exercici la seva facultat d’avocació i sens perjudici
de la seva acceptació per l’òrgan delegat.
TERCER.- ESTABLIR que els actes administratius que es dictin en virtut del
present decret de delegació, s’entenen dictats per l’alcaldia i hauran de contenir
expressament aquesta circumstància, fent constar el número i data del Decret de
delegació, així com la data de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província. Les facultats delegades hauran de ser exercides personalment per
l’òrgan delegat que no podrà delegar-les en tercers.
QUART.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el
tauler d’anuncis de la corporació en compliment del que disposa l’art. 44 del RD
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, a la seu electrònica municipal, en
compliment de l’article 38.5 del Reglament orgànic de govern i administració vigent,
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i al portal de la transparència en compliment de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de
Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de
l’ajuntament, a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General
Municipal i a la Tresoreria, i fer difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant
la publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la regidora designada i als/a les regidor/es de
la corporació, els/les quals poden interposar el recurs que figura a continuació.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a
la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 3.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE L’ALCALDIA
5711/2019, DE 21 DE JUNY, RELATIU AL NOMENAMENT DE PERSONAL
EVENTUAL. (EXP.35220/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels
òrgans de govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL
PLE del Decret de l’Alcaldia número 5711/2019, de 21 de juny, que literalment diu:

…/…

23

“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR DIFERENT PERSONAL
EVENTUAL.
En exercici de les facultats que per a l’administració executiva s’atribueixen a l’Àrea
de l’Alcaldia Presidència pel Decret 5700, de 17 de juny de 2019 , en relació amb el
procediment que es segueix per nomenar personal eventual.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de
juny de 2019, determina la plantilla de personal eventual i el seu nom,
característiques i retribucions; i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de
la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb
l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim Local de Catalunya, l’article 9 i concordants del Decret
214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament del personal al servei de
les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12 d’abril de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball
següents:
 2 llocs de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
 2 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 1
 8 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 2
 7 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 3
 5 llocs de treball d’ Assessor/a de grups municipals
Atès que l’article 104.2 de la LRBRL i concordants del Decret 214/1990 de 30 de
juliol, atorga a l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de
confiança o d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions
aprovades pel Ple Municipal.
Vist l’informe de l’assessoria jurídica.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 104 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar ASSESSORS/ES DE L’ALCALDIA, amb les característiques,
retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual
a:
1.- FRANCISCO JAVIER CASINOS COMAS
2.- MONTSERRAT PÉREZ LANCHO
Segon.- Nomenar ASSESSORS/ES NIVELL 1, amb les característiques,
retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual
a:
1.- LLUIS ESTEVE GARNÉS (Àmbit d’Educació, amb l’assessorament a
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l’Alcaldia en la coordinació per a l’execució i implantació del Pla de
Regeneració Urbana Integral al Barri de Les Planes, Blocs Florida)
Tercer .- Nomenar ASSESSORS/ES NIVELL 2, amb les característiques,
retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual
a:
1.- DAVID GÓMEZ LUQUE (Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i
Economia Social)
2.- CRISTINA SALIDO CABO (Àrea d’Alcaldia-Presidència)
3.- DOLORES LÓPEZ LÓPEZ (Àrea d’Alcaldia-Presidència)
4.- ROBERTO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ (Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat)
5.- JUAN MANUEL PEÑA INFANTES ((Àrea d’Alcaldia-Presidència)
6.- DAVID DONAIRE DOMÍNGUEZ (Àrea d’Innovació i Cultura)
Quart.- Nomenar ASSESSORS/ES NIVELL 3, amb les característiques, retribucions
brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual a:
1.- ERNESTO DIOGENES CARRIÓN SABLICH (Àmbit d’Equitat i Drets
Socials)
2.- RAMON ORIOLA FERNÁNDEZ (Àrea d’Innovació i Cultura)
Cinquè.- Nomenar ASSESSORS/ES DE GRUPS MUNICIPALS, amb les
característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del
personal eventual a:
1.- Del Grup polític de PSC: RICARD RAQUER PONCELA
2.- Del Grup polític d’ ERC: DOMINGO MIR FORNOS
3.- Del Grup polític de Cs: JAUME MESTRE SAEZ
4.- Del Grup polític de LHECP-ECG: CARLOS JUAN HERNÁNDEZ
5.- Del Grup polític del PP: CONCEPCIÓN ESTÉVEZ CHECA
Sisè.- En conseqüència, amb els nomenaments anteriors, resten vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:
 1 lloc de treball d’ Assessor/a Nivell 1
 2 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 2
 5 llocs de treball d’ Assessor/a Nivell 3
Setè.- La despesa a que es refereixen els anteriors acords té un cost previst,
segons el quadre detallat a continuació, de 427.663,35 euros, a càrrec de l’aplicació
pressupostària 01.912.0.110.00.00 amb número RC 190033940, dels Pressupostos
Generals d’aquest Ajuntament per a l’any 2019.
Llocs
Eventual

Assessor/a
'Alcaldia

Personal Núm.
Data de la Import
Nomenaments pressa de anual
possessió

de 2

21/06/2019 70.000,00

Import
mensual

Paga
extra

5.000,00

5.000,00

Import
previst
efectes
data
possessió
72.240,44
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Assessor/a nivell 1
Assessor/a nivell 2
Assessor/a nivell 3
Assessor/a de grups
municipals
Total General

1
6
2
5
16

21/06/2019
21/06/2019
21/06/2019
01/07/2019

67.200,00
56.000,00
44.800,00
39.200,00

4.800,00
4.000,00
3.200,00
2.800,00

4.800,00
4.000,00
3.200,00
2.800,00

34.675,41
173.377,02
46.233,88
101.136,60
427.663,35

Vuitè.- Els nomenaments de les persones abans esmentades tindran efectes des de
la presa de possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la fórmula
regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Novè.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General del
Ple de la Corporació, en el termini màxim de 30 dies a comptar des de la data de la
present resolució als efectes de formular les declaracions sobre causes
d’incompatibilitats o activitats, i sobre béns i drets patrimonials de conformitat amb
el que determinen els articles 44.1.d) i 46.2.a) del Reglament de Govern i
Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat vigent (BOP
12/01/2012).
Desè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que celebri, als
efectes legals oportuns.
Onzè.- Publicar aquest acord en el BOP i el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Dotzè.- Publicar en el Portal de Transparència d’aquest Ajuntament de conformitat
amb l’article 8.1.d) de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés
a la Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
Tretzè.- Comunicar a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la Intervenció Municipal, a
la Tresoreria, a la Secretaria General i al Servei de Recursos Humans per al seu
coneixement i als efectes adients.
Catorzè.- Notificar aquest decret a les persones interessades, contra el qual podran
interposar els recursos que figuren a continuació.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
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juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a
la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 5712/2019,
DE 21 DE JUNY, PEL QUAL ES DETERMINA ELS MEMBRES ELECTES
D’AQUEST AJUNTAMENT QUE EXERCIRAN EL SEU CÀRREC EN RÈGIM DE
DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL. (EXP. 35402/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen els articles 75.5 i
123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local,
DÓNA compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 5712/2019 de 21 de juny, que
literalment diu:
“DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA, PEL QUAL ES DETERMINEN
ELS/LES MEMBRES ELECTES D'AQUEST AJUNTAMENT QUE EXERCIRAN EL
SEU CÀRREC EN RÈGIM DE DEDICACIÓ EXCLUSIVA O PARCIAL.
VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió d’avui, 21 de juny de 2019, ha fixat el
règim de dedicació i retribucions dels/de les membres de la Corporació.
VIST que el referit acord estableix en 18 el nombre màxim de membres electes que
podran exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva: l’Alcalde/ssa, els/les
Tinents/es d’alcaldia, els/les Regidors/es de govern, els/les Regidors/es
Presidents/es de Districte, els/les Regidors/es adjunts/es i els/les Portaveus dels
grups polítics municipals, que no formin part de l’equip de govern.
VIST que l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, així mateix, determina que podran
exercir el càrrec en règim de dedicació parcial del 50 % els/les portaveus dels grups
polítics municipals que no formin part de l’equip de govern a la seva elecció, així
com el portaveu suplent i en del grup polític municipal majoritari de l’oposició.
VIST el Decret de l’alcaldia números 5703, de 17 de juny de 2019, pel qual es
designen els/les Tinents/es d’alcaldia titulars d’Àrea, els/les Regidors/es de Govern,
els/les Regidors/es Presidents/es de Districte i els/les Regidors/es Adjunts/es i es
determinen les delegacions de l’alcaldia en aquests òrgans.
VIST que el Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2019 ha pres coneixement de
la composició dels grups polítics municipals i la designació dels/de les seus/seves
portaveus titulars i suplents.
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VIST l'informe de la Secretària General del Ple, de 18 de juny de 2019 (LH
22/2019).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, i l’article 12.3 del Reglament orgànic del
Ple vigent (BOPB 12/01/2012),
HE RESOLT:
PRIMER.- Determinar que els/les membres de la corporació que exerciran el seu
càrrec amb dedicació exclusiva, de conformitat amb l’acord del Ple de 21 de juny de
2019, i els escrits d’acceptació dels càrrecs i de la dedicació exclusiva, dels/de les
diferents membres de la Corporació són els següents:
A)

Els/Les Tinents/es d'alcaldia titulars d`Àrea, segons Decret de l’alcaldia
núm. 5703/2019, de 17 de juny, que a continuació es relacionen:
FRANCESC JOSEP BELVER VALLÈS
CRISTIAN ALCAZAR ESTEBAN
JOSÉ CASTRO BORRALLO
ROCIO RAMIREZ PEREZ
JESÚS HUSILLOS GUTIERREZ
JAUME GRAELLS VEGUIN
DAVID QUIRÓS BRITO
M. ANGELES SARIÑENA HIDALGO

B)

de 17 de juny de
de 17 de juny de
de 17 de juny de
de 17 de juny de
de 17 de juny de
de 17 de juny de
de 17 de juny de
de 17 de juny de

Els/Les Regidors/res de Govern; els/les Regidors/es Presidents/es de
Districte i els/les Regidors/es Adjunts/es segons Decret de l’alcaldia núm.
5703/2019, de 17 de juny, que a continuació es relacionen:
MARIA TERESA REVILLA SÁNCHEZ
LAURA GARCIA MANOTA
OLGA GOMEZ FERNÁNDEZ
MARIA DOLORES RAMOS ZAFRA
CRISTOBAL PLAZA LAO

C)

amb efectes
2019
amb efectes
2019
amb efectes
2019
amb efectes
2019
amb efectes
2019
amb efectes
2019
amb efectes
2019
amb efectes
2019

amb efectes
2019
amb efectes
2019
amb efectes
2019
amb efectes
2019
amb efectes
2019

de 17 de juny de
de 17 de juny de
de 17 de juny de
de 17 de juny de
de 17 de juny de

Els/Les Regidors/es Portaveus dels grups polítics municipals següents:

-

Sr. MIGUEL M. GARCÍA VALLE, portaveu del grup polític municipal de
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-

Cs, amb efectes del 15 de juny de 2019.
Sra. ANA M GONZALEZ MONTES, portaveu del grup polític municipal
de LHECP-ECG, amb efectes del 15 de juny de 2019.
Sra. SONIA ESPLUGAS GONZÁLEZ, portaveu del grup polític
municipal del PP, amb efectes del 15 de juny de 2019.

SEGON.- Determinar que el membres de la corporació que exercirà el seu càrrec
amb dedicació parcial, de conformitat amb l’acord del Ple de 21 de juny de 2019,
és:
El Regidor Portaveu suplent del Grup Polític Municipal d’ERC-AM,
com a grup majoritari de l’oposició, Sr. JORGE GARCÍA i MUÑOZ, amb
una dedicació del 50%, i amb efectes del 15 de juny de 2019.
TERCER.- DETERMINAR que les quanties de les retribucions econòmiques a
percebre pels/per les membres de la Corporació que exerceixin el seu càrrec en
règim de dedicació exclusiva i/o parcial, les retribucions i la dedicació mínima
dels/de les regidors/es en règim de dedicació parcial, son les fixades a l’acord del
Ple de 21 de juny de 2019, i restaran subjectes al règim d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques que estableix la Llei 53/1984, de
26 de desembre. Així mateix no podran percebre amb càrrec als pressupostos de
les administracions públiques retribucions anuals per import superior al límit legal
fixat en aplicació de l’article 75 bis apartat 1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
QUART.- ORDENAR al servei de Recursos Humans que porti a terme els tràmits
necessaris per a l’execució d’aquest Decret.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, de
conformitat amb l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
del règim local.
SISÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el portal de transparència, en compliment de
l’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya.
SETÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de
l’ajuntament, a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General
Municipal, a la Tresoreria, al servei de recursos humans, i fer difusió a totes les
Àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des i als/a les
regidores de la corporació, els quals poden interposar el recurs que figura a
continuació.

Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
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notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a
la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 5714/2019,
DE 26 DE JUNY, RELATIU A LA DELEGACIÓ DE LES PRESIDÈNCIES I
VICEPRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS PERMANENTS, DE LA COMISSIÓ
DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE I DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES, I LA SEVA COMPOSICIÓ NOMINAL. (EXP. 35395/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l’article 65.5 del
Reglament orgànic del ple vigent i de l’acord del Ple de 21 de juny de 2019, DÓNA
compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 5714/2019 de 26 de juny, que
literalment diu:
“DECRET DE L'ALCALDIA-PRESIDÈNCIA PEL QUAL S’ACORDA LA DELEGACIÓ
DE LES PRESIDÈNCIES I VICEPRESIDÈNCIES DE LES COMISSIONS
PERMANENTS, DE LA COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE I
DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, AIXI COM ES DETERMINA LA
SEVA COMPOSICIÓ NOMINAL.
VIST que el Ple de l'Ajuntament, en sessió extraordinària de 21 de juny de 2019,
convocat com a Ple d’organització segons les previsions de l’art. 38.c) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, va acordar la
constitució i composició genèrica de les comissions que determina l’article 122 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, amb caràcter
d’òrgans complementaris de l’ajuntament.
VIST que les comissions que es van constituir són les següents:
A) COMISSIONS PERMANENTS SECTORIALS:
1. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA.
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2. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI.
B) COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
C) COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
ATÈS que l'article 125.a) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, disposa que l’Alcalde/ssa o President/a de la Corporació és el/la President/a
nat/a de totes les comissions si bé podrà delegar la presidència en qualsevol
membre de la corporació. I en el mateix sentit l’article 65.2 del Reglament orgànic
del Ple de l’Ajuntament, vigent (BOP 12.01.2012).
ATÈS que l’article 65.2 del Reglament orgànic del Ple determina que l’Alcaldia
podrà designar, entre els/les membres de la comissió, un/a vicepresident/a que
substituirà al/a la president/a en els supòsits d’absència, vacant o impossibilitat
legal o de fet d’exercir la presidència.
ATÈS que l’article 65.4 del Reglament orgànic del Ple estableix que el nomenament
dels/de les vocals de les diferents comissions s’efectuarà pels/per les
respectius/ves portaveus dels grups polítics municipals entre els/les regidors/es del
seu grup en el termini màxim de 5 dies hàbils a comptar de la data de la sessió del
ple que acordi la composició genèrica de la comissió.
VISTOS els escrits de designació dels/de les membres que integraran les
comissions del Ple a proposta dels grups polítics municipals que conformen el Ple
municipal.
VIST que els articles 60.4, 61.4, 62.3 i 63.3 del Reglament orgànic del Ple
determinen que serà secretari/a de les comissions del Ple el/la Secretari/a General
del Ple o funcionari/a en qui delegui.
ATÈS que l’article 65.5 del Reglament estableix que l’Alcaldia per mitjà de Decret
recollirà la composició nominal de les diferents comissions creades pel Ple i
d’aquest Decret es donarà compte al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple de 30 de maig de 2019 (L’H
17/2019)
L’Alcaldia-Presidència en ús de les facultats que li confereixen els articles 124.4.k)
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local i 65.5 del
Reglament Orgànic del Ple, vigent.

HE RESOLT:
PRIMER.- DELEGAR la Presidència de les Comissions del Ple creades per acord
del Ple de l’Ajuntament de 21 de juny de 2019, en els termes que figuren a
continuació i NOMENAR els/les vicepresidents/es que substituiran al/a la
President/a en els supòsits d’absència, vacant o impossibilitat legal o de fet
d’exercir la presidència.
A. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA:
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Presidenta: l’Alcaldessa Sra. Núria Marín Martínez
Vicepresident: Sr. Francesc Josep Belver Vallès.

B. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI.
 Presidència: Es delega al Sr. Cristian Alcázar Esteban.
 Vicepresident: Sr. José Castro Borrallo.
C. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES:
 Presidència: Es delega al Sr. Francesc Josep Belver Vallès.
 Vicepresident: Sr. Jorge García i Muñoz.
D. COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE:
 Presidència: Es delega al Sr. Francesc Josep Belver Vallès
 Vicepresident: Sr. Cristian Alcázar Esteban.
SEGON.- DETERMINAR que la delegació de la presidència o si s’escau la
substitució d’aquesta per la vicepresidència, comporta tant la facultat d'efectuar la
convocatòria de les sessions de les Comissions del Ple, com la facultat de presidirles, i, en general, totes les facultats que la legislació vigent atorga als/a les
presidents/es de les comissions del Ple.
TERCER.- DECLARAR la composició de les diferents Comissions del Ple de
conformitat amb el detall següent:
A. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
Presidenta: L’Alcaldessa, Sra. Núria Marín Martínez
Vocals:
a) Per part del grup polític municipal del PSC:
 Vocal titular Regidor: Sr. Francesc Josep Belver
(vicepresident)
 Vocal suplent Regidora: Sra. Rocío del Mar Ramírez Pérez

Vallès

b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
 Vocal titular Regidor: Sr. Antoni García i Acero
 Vocal suplent Regidora: Sr. Jorge García i Muñoz
c) Per part del grup polític municipal de Cs:
 Vocal titular Regidor: Sr. Miguel M. García Valle
 Vocal suplent Regidor: Sr. Rainaldo Ruiz Narváez
d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
 Vocal titular Regidora: Sra. Ana M. González Montes
 Vocal suplent Regidor: Sr. Sergio Moreno Ruiz
e) Per part del grup polític municipal del PP:
 Vocal titular Regidora: Sra. Sonia Esplugas González
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
B. COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
President: Sr. Cristian Alcázar Esteban
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Vocals:
a) Per part del grup polític municipal del PSC:
 Vocal titular Regidor: Sr. José Castro Borrallo (vicepresident)
 Vocal suplent Regidor: Sr. Jesús Husillos Gutiérrez
b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
 Vocal titular Regidor: Sr. Antoni García i Acero
 Vocal suplent Regidor: Sr. Jorge García i Muñoz
c) Per part del grup polític de Cs:
 Vocal titular Regidor: Sr. Jesús Amadeo Martín González
 Vocal suplent Regidora: Sra. M. Carmen Esteban Fernández
d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
 Vocal titular Regidor: Sr. Sergio Moreno Ruiz
 Vocal suplent Regidora: Sra. Ana M. González Montes
e) Per part del grup polític municipal del PP:
 Vocal titular Regidora: Sra. Sonia Esplugas González
Secretari/a: E/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui
C. COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallès
Vocals:
a) Per part del grup polític municipal del PSC:
 Vocal titular Regidor: Sra. Rocío del Mar Ramírez Pérez
 Vocal suplent Regidora: Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo
b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
 Vocal titular Regidor: Sr. Jorge García i Muñoz (vicepresident)
 Vocal suplent Regidora: Sra. Rosa Batalla i Pascual
c) Per part del grup polític de Cs:
 Vocal titular Regidora: Sra. M. Carmen Esteban Fernández
 Vocal suplent Regidor: Sr. Jesús Amadeo Martín González
d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
 Vocal titular Regidora: Sra. Núria Lozano Montoya
 Vocal suplent Regidor: Sr. Sergio Moreno Ruiz
e) Per part del grup polític municipal del PP:
 Vocal titular Regidora: Sonia Esplugas González
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
D. COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
President: Sr. Francesc Josep Belver Vallès
Vocals:
a) Per part del grup polític municipal del PSC:
 Vocal titular Regidor: Sr. Cristian Alcázar Esteban (vicepresident)

…/…

33



Vocal suplent Regidor: Sr. Jesús Husillos Gutiérrez

b) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
 Vocal titular Regidor: Sr. Antoni García i Acero
 Vocal suplent Regidor: Sr. Jorge García i Muñoz
c) Per part del grup polític municipal de Cs:
 Vocal titular Regidor: Sr. Rainaldo Ruiz Narváez
 Vocal suplent Regidor: Miguel M. García Valle
d) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
 Vocal titular Regidora: Sra. Ana M. González Montes
 Vocal suplent Regidora: Sra. Núria Lozano Montoya
e) Per part del grup polític municipal del PP:
 Vocal titular Regidora: Sonia Esplugas González
Secretari/a: El/La Secretari/a General del Ple o funcionari/a en qui delegui.
QUART.- DETERMINAR que la composició nominal de les comissions del Ple
tindrà efectes des de la data del present Decret, sense perjudici de la seva
publicació al BOP en compliment del que determina l’article 9.4 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i l’article 8.8 de la Llei 26/2010 de 3
d’agost de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de
Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, en compliment de l’article 65.5 del Reglament
orgànic del ple vigent i de l’acord del Ple de 21 de juny de 2019.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de
l’ajuntament, a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General
Municipal i a la Tresoreria, i fer difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant
la publicació a la Intranet
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des i als/a les
regidor/es de la corporació, els/les quals poden interposar el recurs que figura a
continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
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juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a
la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM 5717/2019,
DE 26 DE JUNY, RELATIU A LA DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA
COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS I CONCRECIÓ DE LA SEVA
COMPOSICIÓ NOMINAL. (EXP. 36931/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’Alcaldessa, en compliment del què preveu l’article 20 del Reglament orgànic dels
òrgans de defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat:
síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions, DÓNA compte al Ple del
Decret de l’Alcaldia número 5717/2019 de 26 de juny, que literalment diu:
“DECRET PEL QUAL S’ACORDA LA DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DE LA
COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS I ES CONCRETA LA
COMPOSICIÓ NOMINAL
ATÈS que l’Ajuntament en sessió ordinària del Ple, que va tenir lloc el 25 de juliol
de 2017, va aprovar definitivament el Reglament orgànic dels òrgans de defensa de
la ciutadania davant l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió
de Suggeriments i Reclamacions, amb la resolució dels suggeriments i les
al·legacions presentades a la seva aprovació inicial que va tenir lloc per acord del
Ple de 25 d’abril de 2017 (en endavant RODCLH).
VIST que l’article 13 del RODCLH, determina que sota la denominació Comissió de
Suggeriments i Reclamacions de L’Hospitalet actuarà l’òrgan d’existència
obligatòria previst a l’article 132 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
ATÈS que el text íntegre del Reglament va ser publicat al BOPB de 22 d’agost de
2017, i la ressenya es va publicar al DOGC núm. 7442, de 28 d’agost de 2017;
iniciant la seva vigència en compliment de la determinació de la seva disposició final
segona el 23 d’agost de 2017.
VIST que l’article 14 del reglament estableix la composició de la comissió i que
entre els seus vocals hi haurà un/a regidor/a en representació de cadascun dels
grups polítics municipals del consistori i, si s’escau, els/les regidors/es no
adscrits/es i dos/dues representants del Consell de Ciutat, designats/des pel seu
Plenari d’entre els/les membres que no tinguin la condició de regidors/es de la
Corporació.
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ATÈS que l’article 18 del RODCLH regula el procediment de designació dels vocals
i la duració del seu mandat, establint que els/les vocals, regidors/es membres de la
corporació, seran designats/des i revocats/des lliurement per escrit dels/de les
respectius/ves portaveus dels grups polítics municipals, d’entre els/les regidors/es
que integren el seu grup i que en la designació és podrà incloure un/a regidor/a
vocal titular i un/a regidor/a suplent, que podran actuar de manera indistinta a la
Comissió, els quals cessaran per motiu de la finalització del mandat de la
corporació. Així mateix a l’apartat c) determina que els vocals no membres de la
corporació continuaran en l’exercici del seu càrrec fins al nomenament dels nous
representants que ha de tenir lloc amb la renovació del plenari del Consell de
Ciutat.
VISTOS els escrits dels diferents grups polítics municipals dels consistori en els
quals es proposa la seva representació a la Comissió.
ATÈS que l’article 14 del RODCLH estableix que serà el/la Secretari/a de la
comissió la persona que ocupi el càrrec de la Secretaria General del Ple,
determinant l’article 19 que es podrà delegar en un/a altre/a funcionari/a al servei de
la corporació, preferentment en aquell/a que ocupi el lloc de treball de cap d’oficina
de suport als òrgans de defensa de la ciutadania.
ATÈS que l’article 20 del reglament determina que l’Alcaldia per mitjà de Decret
concretarà la composició nominal de la comissió i d’aquest es donarà compte al Ple
en la primera sessió que tingui lloc.
L’Alcaldia-Presidència, en ús de les facultats que li confereix l’article 20 del
reglament orgànic dels òrgans de defensa de la ciutadania davant l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i comissió de suggeriments i reclamacions,
vigent,
HE RESOLT:
PRIMER.- DELEGAR la Presidència de la Comissió de Suggeriments i
Reclamacions en la regidora Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo.
SEGON.- DECLARAR la composició de la comissió de conformitat amb el detall
següent:
Presidenta: Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo
Vicepresident/a: El/La Regidor/a membre designat/da per acord de la Comissió
Vocals:
 Membres de la Corporació:
f) Per part del grup polític municipal del PSC:
Vocal titular: Sra. M. Teresa Revilla Sánchez
Vocal suplent: Sra. Laura García Manota
g) Per part del grup polític municipal d’ERC-AM:
Vocal titular: Sr. Antoni Garcia i Acero
Vocal suplent: Sr. Jorge García i Muñoz
h) Per part del grup polític municipal de Cs:
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Vocal titular: Sr. Miguel M. García Valle
Vocal suplent: Sr. Rainaldo Ruiz Narváez
i) Per part del grup polític municipal de LHECP-ECG:
Vocal titular: Sra. Ana M. González Montes
Vocal suplent: Sra. Núria Lozano Montoya
j) Per part del grup polític municipal del PP:
Vocal titular: Sra. Sonia Esplugas González
 Membres del Consell de Ciutat:
Sr. José Manuel Banderas Vozmediano
Sra. Fernanda Sánchez Alcántara
Secretari/a: M. Teresa Redondo del Pozo, Secretaria general del Ple, sense
perjudici de la facultat de delegació prevista a l’article 19 del RODCLH.
TERCER.- DETERMINAR que el/la vocal en representació del Consell de Ciutat,
continuen en funcions de conformitat amb l’article 18.c) del RODCLH, com a
membres de la Comissió amb veu i sense vot, i el seu cessament tindrà lloc amb el
nomenament dels/de les representants pel Consell de Ciutat amb motiu de la seva
renovació del mandat 2019-2023.
QUART- PUBLICAR al BOP la delegació de la presidència de la comissió, en
compliment del que determina l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del
règim jurídic del sector públic i l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement i als efectes adients, de conformitat amb el que determina l’article 20
del RODCLH.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària General
del Ple, a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, i fer difusió a totes les Àrees de
l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des, als/a les
regidores de la corporació, i a la resta de persones designades, els quals poden
interposar el recurs que figura a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de
manera optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva
notificació. El termini màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des
de la seva interposició, transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació
de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci administratiu.
Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de
Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de
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Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a
la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici
de qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 7.- DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL, DE 26 DE JUNY DE 2019, RELATIU A LA DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES D’AQUEST ÒRGAN EN ELS/LES TINENTS D’ALCALDIA,
REGIDORS/RES DE GOVERN I PRESIDENTS/ES DE DISTRICTE. (EXP.
35471/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
L’alcaldessa, 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 l’acord núm. 0105/641, aprovat per la JGL, en la seva sessió
extraordinària de 26 de juny de 2019, que literalment diu:
“ACORD RELATIU A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL EN ELS/LES TINENTS/ES D’ALCALDIA, REGIDORS/ES DE
GOVERN I PRESIDENTS/ES DE DISTRICTE
ATÈS que la Junta de Govern Local és l’òrgan que, sota la presidència de
l’alcaldessa, col·labora de forma col·legiada en la funció de direcció política i
exerceix les funcions executives i administratives que l’atribueix la Llei reguladora
de les bases del règim local, les que li delegui l’alcaldessa i aquelles que
expressament li atribueixin altres lleis.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 5701/2019, de 17 de juny, es van nomenar
els/les regidors/es membres de la Junta de Govern Local.
ATÈS que la Junta de Govern Local pot delegar en els/les Tinents/es d’alcaldia, en
els/les demés regidors/es, en els/les coordinadors/es generals, directors/es
generals o òrgans assimilats, part de les funcions enumerades en l’article 127.1 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
VIST que per motius d’agilitat en la gestió, es considera necessari portar a terme la
delegació de les diferents atribucions que es contemplen en aquest acord.
La Junta de Govern Local a proposta de l’Alcaldia-Presidència, en exercici de les
competències que li atribueix l’art. 124.4.b) de la Llei 7/9185, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local,
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ACORDA:
PRIMER.- DELEGAR les competències resolutòries, que amb caràcter delegable la
legislació sectorial determina de competència de la Junta de Govern Local, en
els/les Tinents/es d’alcaldia titulars d’Àrees, Regidors/es de Govern i Regidors/es
Presidents/es de Districte, en relació als procediments, activitats i serveis que tenen
assignats per raó de la matèria en el Decret de l’Alcaldia núm. 5700/2019, de 17 de
juny, que determina la divisió de l’estructura executiva de l’ajuntament. Si bé,
específicament, les competències objecte de delegació que per raó de la matèria
corresponguin a l’Àrea d’Alcaldia – Presidència, es deleguen en el Tinent d’alcaldia
titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
L’abast de la delegació comprèn:
A. EN ELS PROCEDIMENTS D’INTERVENCIÓ EN ACTIVITATS I SERVEIS
En general, la facultat de dictar actes administratius definitius o resolutoris per a
l’atorgament de qualsevol tipus de llicència, per a la legalització o control posterior
d’activitats i espectacles públics, llevat que una llei sectorial atorgui expressament la
competència a un altre òrgan. S’entén inclosa en aquesta delegació, a títol
enunciatiu, les següents atribucions:
a) La resolució de les sol·licituds de llicència d’activitats sotmeses, segons la
normativa aplicable, a: llicència municipal ambiental, llicència municipal
d’establiments oberts al públic i qualsevol altra llicència prevista a la
legislació sectorial de competència municipal, que incorpori, o no, un tràmit
d’informació.
b) La resolució de les modificacions substancials de les activitats o els
espectacles públics sotmesos a llicència municipal, comunicació prèvia o
declaració responsable.
c) La resolució de la limitació temporal per l’exercici d’una activitat de
conformitat amb l’Ordenança municipal del lliure accés a les activitats de
serveis i el seu exercici.
d) La resolució del procediment d’adjudicació d’aquelles autoritzacions el
número les quals vingui limitat degut a l’escassetat de recursos naturals o de
les capacitats tècniques de conformitat amb l’Ordenança municipal del lliure
accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
e) Les resolucions relatives als procediments de comunicació, de declaració
responsable, o assabentats, que portin aparellada l’emissió del títol habilitant
per a l’exercici de les activitats.

B. EN ELS PROCEDIMENTS EN MATÈRIA URBANÍSTICA
1.

La facultat de dictar actes administratius definitius o resolutoris per a
l’atorgament de qualsevol tipus de llicència urbanística derivada d’actes de
transformació o utilització del sòl o del subsòl, d’edificació, de construcció o de
demolició d’edificacions llevat que una llei sectorial atorgui expressament la
competència a un altre òrgan. Aquesta delegació i les seves excepcions
s’enumeren a continuació:
a. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra major per les
obres de construcció i d’edificació de nova planta, les d’ampliació, reforma,
modificació o rehabilitació d’edificis, construccions i instal·lacions ja
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

existents.
b. La resolució de les sol·licituds de canvi d’ús en les edificacions o en part de
les mateixes.
c. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística per obres
d’urbanització en terrenys privats d’ús públic.
d. La resolució de les sol·licituds de llicència de primera utilització dels
edificis.
e. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per les
obres de rehabilitació d’habitatges o locals amb afectació estructural o per
a les intervencions sobre elements estructurals.
f. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per les
obres d’instal·lació d’ascensors i elevadors i altres elements d’accessibilitat
tant interiors com exteriors. Així com les relatives a construccions auxiliars,
bastides, ponts, grues i similars (en general mitjans auxiliars relacionats
amb intervencions en els edificis que els requereixin) amb ocupació o no
de la via pública.
g. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per la
col·locació de cartelleres i tanques publicitàries visibles des de la via
pública.
h. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per la
instal·lació de marquesines.
i. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per la
instal·lació d’antenes de telefonia mòbil.
j. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per la
demolició total o parcial de les construccions i les edificacions, no
sotmeses a llicència d’obra major.
k. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor pels
moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en qualsevol
classe de sòl.
l. La resolució de les sol·licituds de llicència urbanística d’obra menor per totes
aquelles obres no previstes expressament però assimilables en quant a
entitat i naturalesa a les recollides en els paràgrafs anteriors.
La resolució dels expedients per a la declaració de la caducitat de les llicències
urbanístiques i la resolució dels procediments per a l’atorgament o denegació de
les pròrrogues de les llicències.
La resolució de les sol·licituds de transmissions de llicències urbanístiques o
canvi de titularitat en el cas de les obres subjectes al règim de comunicació
prèvia.
La resolució dels expedients per a l’atorgament de les autoritzacions de connexió
de les edificacions i dels establiments a la respectiva xarxa de clavegueram.
La resolució, en cas d’un incompliment de les actuacions autoritzades, del
requeriment al titular per ajustar l’execució de les obres a les mateixes o bé
acordar amb caràcter provisional la immediata suspensió de les obres i l’adopció
de les mesures de protecció necessàries.
Les delegacions anteriors comprenen les resolucions relatives a les devolucions
de les fiances dipositades amb motiu de l’atorgament de les llicències d’obres o
d’urbanització, o de qualsevol altre autorització, així com els actes necessaris per
a l’execució o retenció total o parcial d’aquestes quan legalment procedeixi.
S’exceptuen d’aquesta delegació els actes de resolució dels procediments per a
l’atorgament de les llicències urbanístiques de parcel·lació, les autoritzacions per
a usos provisionals del sòl, les autoritzacions de llicències en sòl no urbanitzable
i la revocació de les llicències atorgades.
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8. En general, la facultat de dictar actes definitius o resolucions relatives als
procediments sancionadors derivats de la legislació urbanística llevat que per
aplicació de la llei sectorial correspongui la competència a un altre òrgan
determinat expressament. Aquesta delegació compren l’adopció de les mesures
cautelars en aquests procediments.

C. EN ELS PROCEDIMENTS EN MATÈRIA DE RECURSOS HUMANS
En matèria de recursos humans, a les àrees que tenen assignades funcions
executives en aquesta matèria segons el Decret de l’alcaldia núm. 5700/2019, de
17 de juny, que determina la divisió de l’estructura executiva de l’ajuntament, es
deleguen les següents atribucions:
1. La incoació i la resolució dels expedients disciplinaris incoats al personal de la
respectiva àrea que presta servei a l’ajuntament. S’exceptua la incoació,
tramitació i resolució dels expedients disciplinaris per falta greu o molt greu als
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional. També s’exclou de la delegació
la resolució que comporti la separació del servei dels funcionaris.
2. La incoació i resolució dels procediments per a l’extinció i suspensió dels
contractes laborals, incloent l’acomiadament per qualsevol causa del personal
amb relació laboral.
3. La resolució dels procediments de reconeixement d’antiguitat del personal i de
consolidació del grau personal.
4. La resolució dels procediments en relació a les situacions administratives
d’excedències, permutes, serveis especials, acceptació de renúncia i altres
situacions del personal funcionari i laboral, inclosa l’aprovació de les
liquidacions que es puguin derivar.
5. La resolució dels procediments en relació a la concessió de comissions de
serveis del personal funcionari i laboral, de l’ajuntament a altres administracions
i d’altres administracions a l’ajuntament.
6. La resolució dels procediments relatius a la jubilació del personal al servei de
l’ajuntament, llevat de les pròrrogues del servei actiu.
7. La tramitació i la resolució dels procediments per a l’autorització i reconeixement
del dret al reingrés del personal, així com de la seva adscripció provisional o
definitiva als llocs de treball existents i les comissions de serveis al mateix
ajuntament.
8. La resolució dels procediments relatius als permisos, llicències i vacances.
9. La resolució dels procediments de comissions de serveis per l’assistència a
cursos de formació del personal, inclosa l’aprovació de les despeses que se’n
derivin en concepte de dietes i indemnitzacions per raó del servei.
10. La resolució dels procediments destinats a l’aplicació de les jornades laborals, el
control horari del personal, i la modificació de les jornades laborals.
11. La resolució dels procediments per a la concessió de bestretes, ajuts
econòmics, beques i qualsevol altre benefici social o prestació assistencial que
siguin derivats dels pactes assolits i/o conveni col·lectiu d’aplicació al personal
al servei de l’Ajuntament.
12. La resolució dels procediments relatius a l’autorització de les hores i els serveis
extraordinaris, així com la liquidació del seu abonament.
13. La resolució dels procediments per al reconeixement de la despesa de les
retribucions periòdiques i els drets econòmics a favor del personal al servei de
l’Ajuntament d’acord amb el pressupost municipal. Aquesta delegació comprèn
el reconeixement dels drets econòmics meritats per cessament, així com de les
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quotes a favor de la seguretat social.
14. La resolució dels procediments relatius a l’assignació i dessasignació de tots
aquells complements i factors retributius que corresponguin al lloc treball
recollits al conveni col·lectiu, inclosa l’aprovació i la liquidació del seu
abonament.
15. La resolució dels procediments relatius a les assignacions econòmiques que
reben les seccions sindicals amb representació al comitè de l’Ajuntament
segons els criteris de distribució i la quantia prevista al conveni col·lectiu.
16. La resolució dels procediments per les deduccions a aplicar a les retribucions
del personal al servei de l’Ajuntament en supòsits de vaga, incompliment de
jornada laboral i l’execució d’aquelles retencions ordenades en procediments
d’execució per l’autoritat judicial o administrativa.
17. La resolució dels procediments per a la liquidació de les retribucions i drets
econòmics autoritzats pel Ple en matèria de retribucions dels membres de la
corporació: retribucions, liquidacions de drets econòmics meritats amb ocasió
del cessament, les dietes per assistència a sessions i les corresponents
liquidacions de les quotes a la seguretat social o a d’altres organismes que
aquests retribucions comportin, així com la resolució pel reconeixement del dret
a percebre els triennis per part dels membres de la Corporació en situació de
serveis especials, si s’escau.
18. La resolució dels procediments per l’acceptació i gestió de les bonificacions de
les quotes a favor de la seguretat social.
19. La resolució dels procediments per a l’establiment de serveis mínims en supòsit
de vaga del personal al servei de l’Ajuntament i la determinació del personal per
a la cobertura dels serveis mínims establerts.
20. La resolució dels nomenaments del personal funcionari i la contractació del
personal laboral, en execució dels procediments de selecció previstos
legalment, incloent els de caràcter d’urgència, inclosa la signatura dels
contractes laborals. S’exclou d’aquesta delegació el nomenament del personal
amb habilitació de caràcter nacional i el nomenament del personal directiu i
eventual.
21. La declaració d’excepcionalitat, per a la cobertura d’un lloc de treball concret en
els sectors prioritats o que afecten al funcionament dels serveis públics
essencials, prèviament determinats per aquesta Junta de Govern Local, així
com el nomenament o contractació del personal derivat de la mateixa.
22. La resolució dels procediments relatius a l’assignació de funcions temporals al
personal funcionari i laboral, així com l’assignació i la liquidació de les
liquidacions corresponents.
23. La resolució dels procediments relatius a l’aprovació del plans de formació del
personal, la determinació dels cursos de formació, inclosa la facultat per a
l’autorització de la despesa que comportin.
24. L’aprovació dels convenis de col·laboració amb entitats públiques i privades per
a la realització de pràctiques de formació o integració laboral, inclosa la facultat
per a l’autorització de la despesa que comportin.

D. EN ELS PROCEDIMENTS DE SUBVENCIONS
D.A EN LES SUBVENCIONS REBUDES PER L’AJUNTAMENT
1. La sol·licitud de subvencions o ajuts a altres entitats o administracions públiques
quan comportin compromís de despesa a càrrec del pressupost municipal.
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2. L’acceptació, canvi de destinació, reintegrament i la renúncia de les
subvencions i ajuts atorgats per altres entitats o administracions que comportin
compromís de despesa a càrrec del pressupost municipal quan la quantitat
atorgada no sigui superior a 5.000 euros o la quantia que estableixin les bases
d’execució del pressupost.
3. La justificació de les subvencions o ajuts atorgats a l’ajuntament qualsevol que
sigui la seva quantia.
D.B EN LES SUBVENCIONS ATORGADES PER L’AJUNTAMENT
4. L’atorgament de les subvencions d’import no superior a 5.000 euros o la quantia
que estableixin les bases d’execució del pressupost vigent en el moment de
l’atorgament. Aquesta facultat compren la tramitació i resolució dels incidents
procedimentals, si s’escau, la modificació de les condicions de la concessió,
l’acceptació de les renúncies, la tramitació dels procediments de reintegrament,
els procediments sancionadors en matèria de subvencions.
5. L’exigència i l’aprovació de la justificació de les subvencions presentades pels
beneficiaris, qualsevol que sigui la seva quantia.
6. Sense perjudici dels apartats anterior, aquesta Junta es reserva, mitjançant les
bases de la convocatòria, la determinació de l’òrgan competent per a la seva
resolució qualsevol que sigui la seva quantia.
7. Es delega, específicament, en el titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda les resolucions sobre reintegrament, total o parcial, i/o la
revocació de les subvencions atorgades per la Junta de Govern Local o els
Tinents d’Alcaldia i Regidors de Govern a partir de les actuacions de control
financer realitzades per la Intervenció General municipal.

E. EN ELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ
1. La resolució relativa a l’adjudicació dels contractes menors.
2. En els contractes d’obres, de concessió d’obra pública, de gestió de serveis
públics, de concessió de serveis, de subministraments, de serveis, contractes
administratius especials i contractes privats, correspon a cada titular d’àrea la
iniciativa en la contractació, l’aprovació dels plans de seguretat i salut i els plans
de residus. Tenint en compte que la facultat d’efectuar propostes i dictàmens
dirigits als òrgans municipals competents ha estat delegada per l’Alcaldessa
als/les Tinents/es d’alcaldia i en els/les Regidors/res de Govern i Regidors
Presidents de Districte.
3. Es deleguen, al titular de l’àrea que tingui atribuïda la matèria de contractació,
les facultats relatives als actes de tràmit de la licitació, nomenament de les
meses o comissió d’experts, si s’escau; la declaració de classificació de les
empreses participants en la licitació, sens perjudici de la competència de la
Junta de Govern pel reajustament d’anualitats, si fos necessari. Correspon
també al titular de l’àrea en matèria de contractació la devolució de garanties
dipositades com a conseqüència de la participació en la licitació o en garantia
de compliment dels contractes i la realització de qualsevol acte de tràmit durant
el procediment de licitació i/o adjudicació; així com, els actes de tràmit derivats
de la interposició del recurs especial en matèria de contractació; així com els
actes de tràmit o definitius en relació al registre municipal de contractistes.
4. En matèria de projectes d’obres i memòries valorades, es delega en el titular de
l’àrea d’Espai Públic, Urbanisme i Sostenibilitat la seva aprovació quan el

…/…

43

pressupost d’execució per contracte, IVA exclòs, es trobi dins dels límits
previstos per als contractes menors d’obres.
5. En matèria de contractes de naturalesa patrimonial es delega, al titular de l’àrea
que tingui atribuïda la matèria de patrimoni, la totalitat dels actes administratius
de tràmit de la contractació, a excepció de l’aprovació de l’expedient de
contractació i l’adjudicació i modificació del contracte que es reserva a aquesta
Junta de Govern Local.
6. La resolució dels procediments relatius al canvi de titularitat dels concessionaris
de les parades i altres espais dels mercats municipals, canvis de titularitat o
cessió de drets, l’acceptació de les renúncies voluntàries, l’autorització de les
cessions temporals de les parades dels mercats. Aquesta facultat comporta la
resolució sobre el reintegrament de les fiances dipositades.

F. EN ELS PROCEDIMENTS EN RELACIÓ A ALTRES ATRIBUCIONS DE LA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
1. La resolució dels procediments per a l’autorització i llicències per a l’ús dels
edificis i equipaments municipals o aquells altres que gestioni l’ajuntament,
sempre que no comportin l’ús privatiu del domini públic municipal. Aquesta
delegació comprèn el canvi de titularitat de les llicències i la seva revocació.
2. Les resolucions relatives a les llicències i autoritzacions per a la utilització de la
via pública.
3. En relació a la potestat sancionadora que tingui atribuïda per raó de la matèria
cada àrea, i sempre que la legislació sectorial no determini la competència
d’altre òrgan municipal, es delega la facultat per dictar els actes relatius a:
incoar l’expedient d’ofici o per denúncia de particular; l’obertura prèvia
d’expedients d’informació reservada si així es preveu a la legislació especifica;
el nomenament del/ de la l’instructor/a i del/de la secretàri/a, si s’escau; la
resolució dels incidents procedimentals que es produeixin durant la tramitació;; i
la resolució definitiva de l’expedient sancionador o elevar la proposta
d’imposició de sanció a l’òrgan competent. També es delega, si s’escau,
l’adopció de mesures cautelars o preventives i la resolució dels recursos
administratius que es derivin del procediment sancionador. També es delega la
declaració de caducitat dels procediments sancionadors.
4. La resolució dels procediments en matèria de responsabilitat patrimonial,
inclosa l’autorització i disposició de despeses que se’n derivin, es delega
específicament en el titular de l’Àrea que tingui atribuïda la matèria de patrimoni.
5. Els actes resolutoris relatius a l’adjudicació dels contractes d’obertura i
cancel·lació de comptes bancàries dels quals sigui titular l’Ajuntament es
deleguen específicament en el titular de l’Àrea que tingui atribuïda la matèria de
tresoreria.
6. En general les delegacions compreses en aquest acord comporten la delegació
per a l’autorització i disposició de despeses i reconeixement d’obligacions
derivades dels actes dictats en exercici de la delegació.
7. La proposta de l’acord d’incoació o admissió a tràmit dels procediments de la
revisió d’ofici dels actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes anul·lables.
Reservant-se aquesta Junta de Govern Local la incoació i la resolució de tots
aquests procediments, inclosos els relatius als actes que han estat dictats per
delegació.
8. La resolució dels recursos administratius que s’interposin en via administrativa
contra els actes dictats en exercici de les facultats objecte de delegació, incloent

…/…

44

el recurs potestatiu de reposició i el recurs extraordinari de revisió. També es
delega la revocació dels actes de gravamen o desfavorables i la rectificació
d’errors materials, aritmètics o de fet, en relació amb els actes dictats per
delegació. S’exceptuen en tot cas les reclamacions econòmic administratives
que corresponen al Tribunal Econòmic Administratiu.
SEGON.- Les delegacions d’aquest acord tindran efecte el mateix dia de la seva
adopció i produirà efectes jurídics de manera indefinida, en tant no sigui objecte de
modificació o revocació, sense perjudici de la seva acceptació pels òrgans delegats.
TERCER.- Els actes administratius que es dictin en virtut del present acord de
delegació, s’entenen dictats per la Junta de Govern Local i hauran de contenir
expressament aquesta circumstància, fent constar la data del present acord i de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran
de ser exercides personalment per l’òrgan delegat, que no podrà delegar-les en
tercers.
QUART.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació, en compliment del que es disposa a l'article 9.3 i 9.4 de
la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, en la seu electrònica municipal, de
conformitat amb el que disposa l’art. 38.5 del Reglament de Govern i Administració
vigent i al portal de la transparència en compliment de l’article 9.1 de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern de Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’alcaldia, als/a les Tinents/es d’alcaldia,
Regidors/es de Govern, als/ a les Regidors/es Presidents/es de Districtes i a la
resta de Regidor/es de la corporació.
SETÈ.- TRASLLADAR aquest acord a la Gerència, a la Secretaria General del Ple,
a la Intervenció General municipal, a la Tresoreria, així com als/a les portaveus dels
grups polítics municipals i a la resta de regidors/es de l’Ajuntament i fer públic per
coneixement de les àrees municipals per mitjà de la seva inclusió en la intranet als
efectes legals oportuns”.

ACORD 8.- RATIFICAR LA DESIGNACIÓ DELS/DE LES REPRESENTANTS
DE L’AJUNTAMENT AL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ PRIVADA ARRANZ
BRAVO. (EXP. 35503/2019)
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, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
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Quintero; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
ATÈS que el 15 de juny de 2019 va tenir lloc la celebració del ple constitutiu de la
nova corporació municipal nascuda de les eleccions del 26 de maig de 2019, en el
qual va resultar proclamada Alcaldessa d’aquest Ajuntament l’Excma. Sra. Núria
Marín Martínez qui va prendre possessió del seu càrrec, en la mateixa sessió
plenària, junt amb la resta de regidors i regidores que integren la corporació, de
conformitat amb el que preveuen els articles 195 i 196 de la Llei Orgànica 5/1985,
de 19 de juny, de règim electoral general.
ATÈS que l’art. 38.c del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, disposa
que en el ple d’organització es procedirà al nomenament dels representants de la
Corporació en òrgans col·legiats, que sigui competència del Ple.
VIST que l‘Ajuntament Ple, en sessió de 21 de desembre de 2005, va constituir una
fundació privada anomenada “Fundació Privada Arranz-Bravo”, l’objectiu primordial
de la qual és la preservació i difusió, principalment dins del territori de Catalunya, de
l’obra de l’artista i la formació de nous artistes i aprovar inicialment els seus Estatus.
VIST que en sessió de Ple de 29 de març de 2006 es va donar compte de
l’aprovació definitiva dels estatuts de la Fundació Privada Arranz-Bravo, en data 22
de febrer de 2006 i que en sessió de 30 de setembre de 2014, es va donar per
assabentat de la seva modificació, per adaptar-los a les modificacions efectuades
per la Llei 7/2012, del 15 de juny, relativa al Llibre III del Codi Civil de Catalunya.
ATÈS que l’article 10 dels estatuts vigents determina que els/les representants de
l’Ajuntament seran designats/des per acord del Ple municipal, adoptat per majoria
simple.
VIST que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la
administració local va introduir l’apartat m) a l’art. 127.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local en atenció al qual correspon a la Junta de
Govern Local, designar als representants municipals en els òrgans col·legiats de
govern i administració dels ens, fundacions o societats, sigui quina sigui la seva
naturalesa, en els quals l’ajuntament participi.
ATÈS que aquesta modificació en relació a la disposició addicional onzena de la Llei
Reguladora de les Bases de Règim Local, que determina que les disposicions
contingudes en el Títol X per als municipis de gran població prevaldran respecte de les
altres normes d’igual o inferior rang en el que s’oposin, contradiguin o resultin
incompatibles, determina la competència de la Junta de Govern Local per a l’adopció
de l’acord de designar representants.
VIST que la Junta de Govern Local en sessió de 26 de juny de 2019 ha acordat
designar nous/ves patrons/es en representació de l’Ajuntament a la Fundació Arranz
Bravo, establint-se expressament que el nomenament s’ha de sotmetre a ratificació
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del Ple per tal de donar compliment al que determina l’article 10.3 dels Estatuts.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, en exercici de les facultats que li atorga
l’art. 124.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR el nomenament dels/de les Patrons/es en representació
d’aquest Ajuntament a la Fundació Arranz Bravo, acordat per la Junta de Govern
Local en sessió de 26 de juny de 2019, següents:
L’Alcaldessa:
Regidors/es:

Sra. Núria Marín Martínez
Sr. David Quirós Brito
Sr. Jaume Graells i Veguin
Sr. Jorge García i Muñoz
Sr. Jesús Amadeo Martín González
Sra. Ana M. González Montes
Sra. Sonia Esplugas González

SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Alcaldia, als grups polítics municipals, a la
Secretaria de l’Ajuntament, i a la Secretaria del Patronat de la Fundació Arranz
Bravo.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als/a les regidors/es designats/des.
ACORD 9.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS D’AQUEST MUNICIPI
PER A L’ANY 2020. (EXP. 36249/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 18 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i amb
9 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP,
Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:
VIST l’escrit del Director General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball, dels
Serveis Territorials a Barcelona, del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya, de 23 de maig de 2019, amb registre
general d’entrada en aquest Ajuntament el 24 de maig de 2019, amb el número
E/54958/2019, pel qual es sol·licita que aquesta Corporació proposi les festes locals
del municipi per a l’any 2020.
ATÈS que per Ordre TSF/116/2019, de 7 de juny, publicada al DOGC, número
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7897, de 14 de juny de 2019, s’ha establert el calendari oficial de festes laborals a
Catalunya per a l’any 2020, i que al seu article 2 determina que mitjançant una
ordre del Departament, s’han de fixar dues festes locals, retribuïdes i no
recuperables, a proposta dels ajuntaments.
VISTA la provisió de l’Alcaldia-Presidència, de 17 de juny de 2019, per la qual es
donen les instruccions per tal que s’iniciïn els tràmits pertinents per establir com a
festes locals del municipi per a l’any 2020, els dies 1 de juny i 24 de setembre.
VIST l’informe emès per la Secretària General del Ple (L’H 26/2019), de 25 de juny
de 2019, que integra l’expedient.
ATÈS que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, determina que el
Ple municipal és l’òrgan competent per efectuar la proposta de les festes locals.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència, en exercici de les facultats que li atorga
l’article 124.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència.
ACORDA:
PRIMER.- ESTABLIR com a proposta de festes locals per a l’any 2020 al municipi
de L’Hospitalet de Llobregat, els dies 1 de juny i 24 de setembre.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al gabinet de l’alcaldia, a l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, a l’Àrea d’Ocupació, Empresa,
Turisme i Economia Social, a la Secretaria de l’Ajuntament, a l’Assessoria Jurídica,
a la gerència municipal, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria i fer
difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i
Família de la Generalitat de Catalunya.

PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
ACORD 10.- DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA A
L’ARTICLE 207 DEL TRLRHL, REFERIDA A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST
D’AQUEST AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS FINANCERS DE LA
TRESORERIA,
PER
OPERACIONS
PRESSUPOSTÀRIES
I
NO
PRESSUPOSTÀRIES, AIXÍ COM DE LA SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA
TRESORERIA, FINS AL 30 DE JUNY DE 2019. (EXP. 37871/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació. Projectes Estratègics i Hisenda
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17
de juny de 2019, dóna compte al Ple per al seu coneixement de l’avançament de
liquidació i l'estat d'execució del Pressupost d'aquesta Administració i els
moviments financers de la Tresoreria per operacions pressupostàries i no

…/…

48

pressupostàries, així com la situació dels seus fons líquids a la data de 30/06/2019.
VIST l'article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Local,
aprovat per RDL 2/2004, de 05/03 (TRLRHL) i la Regla 9 de l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció Model Normal
de Comptabilitat Local, per les que es disposa que la Intervenció General de l'Ens
local, per conducte de la Presidència, trametrà al Ple de la mateixa informació sobre
l'execució dels Pressupostos de l'Ajuntament així com dels moviments financers de
la Tresoreria per operacions pressupostàries i no pressupostàries, i de la situació
dels fons líquids de la mateixa en els terminis que així ho estableixi el Ple de
l'Ajuntament.
VISTA la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta
Administració, la qual depèn orgànicament i funcional de la Intervenció General i
que fou aprovada pel Plenari d'aquesta Administració en data 04/11/2003 i, dintre
de la mateixa, les Regles 36 a 38, ambdues incloses, per la que es regula la
informació a subministrar al Ple d'aquest Ajuntament, en base a allò que disposa
l'article 207 de l'abans esmentat cos legal, en el que s'estableixen els terminis en
que s'ha de subministrar aquesta informació.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
PRIMER. ES DONA PER ASSABENTAT DEL COMPLIMENT de les Regles
36, 37 i 38 de la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable, aprovada
pel Ple d'aquesta Administració en data 04/11/2003, que desenvolupa allò que
disposa la Llei Reguladora de las Haciendas Locales, i recollit a l’article 207 del
Text Refós de la Llei Reguladora de las Haciendas Locales, aprovat per RDL
2/2004, de 05/03, i la Regla 52 i ss. de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre,
per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, posantse a l'abast del Plenari d'aquesta Administració la informació que fa referència a
l’avanç de liquidació i a l'estat d'execució del Pressupost d'aquesta Administració i
els moviments financers de la Tresoreria per operacions pressupostàries i no
pressupostàries, així com la situació dels seus fons líquids a la data de 30/06/2019.
La informació a què es refereix el dictamen anterior serà subministrada, de
conformitat amb l'acord plenari de 3 de juliol de 1998, en suport òptic, sens perjudici
que a l'expedient que es tramita hi consti la documentació sobre suport paper.
SEGON. TRASLLADI'S, per mitjans electrònics, el present dictamen i els
estats que acompanyen al mateix als/a les portaveus dels grups polítics municipals.
ACORD 11.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 42 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2019,
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 89 I 115/2019, EN LA MODALITAT DE
BAIXES PER ANUL·LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARIS I 99/2019 EN LA
MODALITAT DE BAIXES PER ANUL·LACIÓ. (EXP. 39557/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
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Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i amb 13 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona
Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana
M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17
de juny de 2019, publicat al BOPB de 1 de juliol de 2019, per la present, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits
extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de
la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 58/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 42 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent als expedients 89 i 115/2019 en la
modalitat de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris (159.087,70 euros) i
99/2019 (-691.300,00 euros) en la modalitat de Baixes per anul·lació d’acord amb el
detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
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MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
110.276.484,33
0,00
0,00 110.276.484,33
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
11.086.965,66
0,00
0,00 11.086.965,66
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
27.851.070,00
29.640,91
-691.300,00 27.189.410,91
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
86.998.794,99 8.260.620,71
0,00 95.259.415,70
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.621.380,00 2.225.017,56
0,00
4.846.397,56
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
0,00
0,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
2.065.305,02 14.790.379,37
0,00 16.855.684,39
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 32.668.762,24
0,00 32.668.762,24
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00 12.183.754,31
0,00 19.183.754,31
TOTAL
247.900.000,00 70.158.175,10
-691.300,00 317.366.875,10
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
DEFINITIU
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
87.382.846,31 6.079.312,12
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS108.942.861,85 3.729.394,34
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
3.007.000,00
-620.967,84
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.881.186,82 2.954.404,40
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
-151.396,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
9.065.305,02 46.930.582,68
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.355.800,00 3.112.764,69
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.765.000,00 8.124.080,71
TOTAL
247.900.000,00 70.158.175,10

0,00 93.462.158,43
-693.700,00 111.978.556,19
0,00
2.386.032,16
2.400,00 19.837.991,22
0,00
348.604,00
0,00 55.995.887,70
0,00
9.468.564,69
0,00
0,00
0,00 23.889.080,71
-691.300,00 317.366.875,10

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció
general (servei de comptabilitat).
ACORD 12.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 44 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2019,
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 137/2019 EN LA MODALITAT DE
TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT I 141/2019 EN LA MODALITAT DE BAIXES PER
ANUL·LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARIS. (EXP. 39841/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots
d’abstenció dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el
moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:
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El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17
de juny de 2019, publicat al BOPB de 1 de juliol de 2019, per la present, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de crèdit i Baixes per
anul·lació/Crèdits extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 179, 180,
175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 59/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 44 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent als expedients 137/2019
(306.396,40 euros) en la modalitat de Transferència de crèdit i 141/2019 en la
modalitat de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris (27.688,00 euros) i d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
MODIFICACIO
ANTERIOR
0,00
0,00
-661.659,09
8.300.076,07
2.225.017,56
0,00
14.790.379,37
32.668.762,24
12.183.754,31
69.506.330,46
MODIFICACIO
ANTERIOR

MODIFICACIÓ
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MODIFICACIÓ
ACTUAL

110.276.484,33
11.086.965,66
27.189.410,91
95.298.871,06
4.846.397,56
0,00
16.855.684,39
32.668.762,24
19.183.754,31
317.406.330,46

DESPESES PERSONAL
87.382.846,31
6.079.312,12
DESP CORRENTS BENS I SERVEIS108.942.861,85
3.075.149,70
DESPESES FINANCERES
3.007.000,00
-620.967,84
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.881.186,82
2.956.804,40
FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
-151.396,00
INVERSIONS REALS
9.065.305,02 46.930.582,68
TRANSFERÈNCIES CAPITAL
6.355.800,00
3.112.764,69
ACTIUS FINANCERS
0,00
0,00
PASSIUS FINANCERS
15.765.000,00
8.124.080,71
247.900.000,00 69.506.330,46

27.688,00
-27.688,00
-200.000,00
306.396,40
0,00
0,00
0,00
0,00
-106.396,40
0,00

93.489.846,43
111.990.323,55
2.186.032,16
20.144.387,62
348.604,00
55.995.887,70
9.468.564,69
0,00
23.782.684,31
317.406.330,46

ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 TOTAL

INICIAL
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
86.998.794,99
2.621.380,00
0,00
2.065.305,02
0,00
7.000.000,00
247.900.000,00
INICIAL

DEFINITIU

DEFINITIU
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades.
ACORD 13.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 45 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2019,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 119/2019, EN LA MODALITAT DE BAIXES
PER ANUL·LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARIS. (EXP. 39856/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero
i amb 8 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17
de juny de 2019, publicat al BOPB de 1 de juliol de 2019, per la present, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits
extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de
la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 60/2019, de la Intervenció General.
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El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 45 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent a l’expedient 119/2019 en la
modalitat de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris (54.999,99 euros) d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
ESTAT D'INGRESSOS
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
110.276.484,33
0,00
0,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
11.086.965,66
0,00
0,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
27.851.070,00
-661.659,09
0,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
86.998.794,99 8.300.076,07
0,00
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
2.621.380,00 2.225.017,56
0,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
0,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
2.065.305,02 14.790.379,37
0,00
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 32.668.762,24
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
7.000.000,00 12.183.754,31
0,00
TOTAL
247.900.000,00 69.506.330,46
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
INICIAL
ESTAT DE DESPESES
ANTERIOR
ACTUAL
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

1
2
3
4
5
6

-

DESPESES PERSONAL
87.382.846,31 6.107.000,12
DESP CORRENTS BENS I SERVEIS108.942.861,85 3.047.461,70
DESPESES FINANCERES
3.007.000,00
-820.967,84
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
16.881.186,82 3.263.200,80
FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
-151.396,00
INVERSIONS REALS
9.065.305,02 46.930.582,68

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

6.355.800,00 3.112.764,69
0,00
0,00
15.765.000,00 8.017.684,31
247.900.000,00 69.506.330,46

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-54.999,99
54.999,99
0,00
0,00
0,00
0,00

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.189.410,91
95.298.871,06
4.846.397,56
0,00
16.855.684,39
32.668.762,24
19.183.754,31
317.406.330,46
DEFINITIU
93.489.846,43
111.990.323,55
2.186.032,16
20.144.387,62
348.604,00
55.995.887,70
9.468.564,69
0,00
23.782.684,31
317.406.330,46

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

ACORD 14.- APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 46 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2019,
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 118/2019 EN LA MODALITAT DE
CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
I
140/2019
DE
BAIXES
PER
ANUL.LACIÓ/SUPLEMENTS DE CRÈDITS. (EXP. 39957/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; amb 3 vots en contra dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana
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M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots
d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17
de juny de 2019, publicat al BOPB de 1 de juliol de 2019, per la present, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Crèdits Extraordinaris i Baixes per
anul·lació/Suplements de Crèdit, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177
del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004,
de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 61/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 46 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent als expedients 118/2019 en la
modalitat de Crèdits extraordinaris (15.983,50 euros) i 140/2019 en la modalitat de
Baixes per anul·lació/Suplements de Crèdits (187.981,49 euros) i d’acord amb el
detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
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ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
86.998.794,99
2.621.380,00
0,00
2.065.305,02
0,00
7.000.000,00
247.900.000,00
INICIAL
87.382.846,31
108.942.861,85
3.007.000,00
16.881.186,82
500.000,00
9.065.305,02
6.355.800,00
0,00
15.765.000,00
247.900.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
-661.659,09
0,00
8.300.076,07
0,00
2.225.017,56
0,00
0,00
0,00
14.790.379,37
0,00
32.668.762,24
15.983,50
12.183.754,31
0,00
69.506.330,46
15.983,50
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.107.000,12
0,00
3.047.461,70
-171.997,99
-820.967,84
0,00
3.263.200,80
187.981,49
-151.396,00
0,00
46.930.582,68
0,00
3.112.764,69
0,00
0,00
0,00
8.017.684,31
0,00
69.506.330,46
15.983,50

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.189.410,91
95.298.871,06
4.846.397,56
0,00
16.855.684,39
32.684.745,74
19.183.754,31
317.422.313,96
DEFINITIU
93.489.846,43
111.818.325,56
2.186.032,16
20.332.369,11
348.604,00
55.995.887,70
9.468.564,69
0,00
23.782.684,31
317.422.313,96

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades.
ACORD 15.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 47 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2019,
CORRESPONENT ALS EXPEDIENTS 138 I 144/2019, EN LA MODALITAT DE
BAIXES PER ANUL·LACIÓ/CRÈDITS EXTRAORDINARIS. (EXP. 40047/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i amb 13 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez
i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
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en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17
de juny de 2019, publicat al BOPB de 1 de juliol de 2019, per la present, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits
extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de
la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 61/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 47 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent als expedients 138 i 144/2019 en la
modalitat de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris (106.917,57 euros) d’acord
amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 CAP 2 CAP 3 CAP 4 CAP 5 CAP 6 CAP 7 CAP 8 CAP 9 TOTAL

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

ESTAT DE DESPESES
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP
CAP

1
2
3
4
5
6

-

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

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

87.382.846,31
108.942.861,85
3.007.000,00
16.881.186,82
500.000,00
9.065.305,02

MODIFICACIO
ANTERIOR
0,00
0,00
-661.659,09
8.300.076,07
2.225.017,56
0,00
14.790.379,37
32.684.745,74
12.183.754,31
69.522.313,96
MODIFICACIO
ANTERIOR
6.107.000,12
2.875.463,71
-820.967,84
3.451.182,29
-151.396,00
46.930.582,68

6.355.800,00
0,00
15.765.000,00
247.900.000,00

3.112.764,69
0,00
8.017.684,31
69.522.313,96

INICIAL
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
86.998.794,99
2.621.380,00
0,00
2.065.305,02
0,00
7.000.000,00
247.900.000,00
INICIAL

MODIFICACIÓ
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
MODIFICACIÓ
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-106.917,57
106.917,57
0,00
0,00
0,00
0,00

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.189.410,91
95.298.871,06
4.846.397,56
0,00
16.855.684,39
32.684.745,74
19.183.754,31
317.422.313,96
DEFINITIU
93.489.846,43
111.818.325,56
2.186.032,16
20.332.369,11
348.604,00
55.995.887,70
9.468.564,69
0,00
23.782.684,31
317.422.313,96
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades.
ACORD 16.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 48 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2019,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 145/2019, EN LA MODALITAT DE CRÈDITS
EXTRAORDINARIS. (EXP. 40066/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17
de juny de 2019, publicat al BOPB de 1 de juliol de 2019, per la present, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2019, aprovat inicialment pel
Ple de la Corporació en sessió de 21 de desembre de 2018.
VISTA la resolució núm. 398/2019 de data 23 de gener de 2019, per la qual es
declaren aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració
municipal per a l’exercici 2019, en data 18 de gener de 2019.
VISTA la proposta d’acord núm. U020206/3426 que es presenta per aprovació de la
Junta de Govern Local, relativa a l’aprovació del destí del superàvit pressupostari
de la Liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2018, al finançament
d’inversions financerament sostenibles.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits
extraordinaris, d’acord amb el que es preveu als articles 177 i 182 del Text refós de
la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa
l’article 5.2 de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019,
que determina les atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix
l’article 123.1. p) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist l’informe amb observacions 63/2019, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
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PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 48 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2019, corresponent a l’expedient 145/2019 en la
modalitat de Crèdits extraordinaris (4.284.212,68 euros) d’acord amb el detall que
figura a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
110.276.484,33
11.086.965,66
27.851.070,00
86.998.794,99
2.621.380,00
0,00
2.065.305,02
0,00
7.000.000,00
247.900.000,00
INICIAL
87.382.846,31
108.942.861,85
3.007.000,00
16.881.186,82
500.000,00
9.065.305,02
6.355.800,00
0,00
15.765.000,00
247.900.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
-661.659,09
0,00
8.300.076,07
0,00
2.225.017,56
0,00
0,00
0,00
14.790.379,37
0,00
32.684.745,74
4.284.212,68
12.183.754,31
0,00
69.522.313,96
4.284.212,68
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.107.000,12
0,00
2.875.463,71
0,00
-820.967,84
0,00
3.451.182,29
0,00
-151.396,00
0,00
46.930.582,68
4.284.212,68
3.112.764,69
0,00
0,00
0,00
8.017.684,31
0,00
69.522.313,96
4.284.212,68

DEFINITIU
110.276.484,33
11.086.965,66
27.189.410,91
95.298.871,06
4.846.397,56
0,00
16.855.684,39
36.968.958,42
19.183.754,31
321.706.526,64
DEFINITIU
93.489.846,43
111.818.325,56
2.186.032,16
20.332.369,11
348.604,00
60.280.100,38
9.468.564,69
0,00
23.782.684,31
321.706.526,64

SEGON.- CONDICIONAR l’efectivitat de la modificació de crèdits a l’aprovació per
la Junta de Govern Local de l’aplicació del destí del superàvit pressupostari
resultant de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2018, al finançament
d’inversions financerament sostenibles, en els termes de l’article 32 de la LOEPSF i
en aplicació del RDL 1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a l’exercici
2019 la destinació del superàvit de les corporacions locals per a inversions
financerament sostenibles i se’n modifica l’àmbit objectiu.
TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de
modificació de crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin
produït reclamacions, considerar per definitivament aprovat en compliment del que
disposa l’article 169 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades.

ACORD 17.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA ESPECIAL
URBANÍSTIC DE CONCRECIÓ D’ÚS I DE LES CONDICIONS D’EDIFICACIÓ
D’UN EQUIPAMENT PRIVAT (RESIDÈNCIA D’ESTUDIANTS) SITUAT AL
CARRER FERRAN I CLUA, 12-24 (ENTRE ELS CARRERS PUJÓS I FORTUNY),
DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 33111/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
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Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; amb 12 vots en contra dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez
i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot
d’abstenció de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents
presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17
de juny de 2019, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió de 24 d’octubre de 2017, va aprovar
provisionalment el Pla Especial Urbanístic de concreció d’ús i de les condicions
d’edificació d’un equipament privat (residència d’estudiants) situat al carrer Ferran i
Clua, 12-24 (entre els carrers Pujos i Fortuny), de l’Hospitalet de Llobregat, tramès
posteriorment al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.
ATÈS que la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit Metropolità de Barcelona,
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en la sessió
de la data 22 de desembre de 2017, ha acordat el que a continuació es transcriu:
1- Suspendre l’aprovació definitiva del Pla especial urbanístic per la concreció
d’ús i les condicions d’edificació d’un equipament privat situat al carrer
Ferran i Clua, 12-24 entre els carrers Pujos i Fortuny per a residència
d’estudiants al barri de Collblanc, de l’Hospitalet de Llobregat, promogut i
tramès per l’Ajuntament, fins que mitjançant un text refós, verificat per
l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i diligenciat,
s’incorporin les prescripcions següents:
1.1-

1.2-

1.3-

Cal limitar el nombre màxim de plantes a PB+2 i l’alçada reguladora
màxima de l’edificació a 10,60 m, d’acord amb allò que determina
l’article 328 de les NNUU del PGM.
Cal tramitar una modificació puntual de PGM per tal d’admetre l’ús
residencial en la modalitat de residència d’estudiants, com a ús
complementari de l’ús principal d’equipament docent.
Cal acreditar l’efectiva vinculació i exclusivitat d’ús de residència
d’estudiants amb una activitat docent en actiu que en justifiqui el
preceptiu ús principal docent dins del sistema d’equipaments.

ATESA la disconformitat amb els acords transcrits a l’anterior punt, l’Ajuntament de
l’Hospitalet, va presentar davant la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
Metropolità de Barcelona, en data 27 de febrer de 2018, escrit de requeriment previ
al recurs contenciós administratiu que determina l’article 44 de la Llei 29/1998, de
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13 de juliol de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa.
ATÈS que en data 21 de setembre de 2018, registrada amb núm. EACAT
ME/071404-2018, ha tingut entrada en aquest Ajuntament, la resolució de data 19
de setembre de 2018 del Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, adoptada en relació al requeriment previ, referit al punt anterior del
present dictamen.
ATÈS que l’esmentada resolució determina per la seva part decisòria el que a
continuació es transcriu:
“ESTIMAR EN PART el requeriment previ al recurs contenciós administratiu
interposat per l’ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, contra l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona de 22
de desembre de 2017, pel qual es va suspendre l’aprovació definitiva del Pla
especial urbanístic per a la concreció d’ús i les condicions d’edificació d’un
equipament privat situat al carrer Ferran i Clua 12-24 entre els carrers Pujós
i Fortuny, per a residència d’estudiants, al barri de Collblanc de l’esmentat
municipi fins a la presentació d’un text refós que incorporés una sèrie de
prescripcions, en el sentit de:
1) SUPRIMIR les prescripcions 1.1 i 1.3 de l’acord requerit.
2) CONFIRMAR en tots els termes l’acord objecte de la present
controvèrsia”
ATÈS que pel que respecta a la prescripció 1.2, relativa a la necessitat de regular
l’ús residencial d’estudiants a través de la figura d’una modificació del planejament
general, aquest extrem, es va complimentar mitjançant la formulació de la
Modificació puntual del PGM per a la regulació de les condicions d’emplaçament
dels habitatges d’ús turístic i dels establiments destinats a allotjament temporal al
municipi de l’Hospitalet en quan que preveu que les residències d’estudiants quedin
admeses en les zonificacions urbanístiques del PGM on estigui contemplat l’ús
residencial i en els sistemes urbanístics destinats a equipaments com a ús docent.
Concretament a l’article 7.3 de la seva normativa es va establir que:
“Dins dels establiments destinats a allotjament temporal, les residencies
d’estudiants s’admetran en les zonificacions urbanístiques del PGM on estigui
contemplat l’ús residencial, amb l’aplicació del que disposa la present
normativa, i en els sistemes urbanístics del PGM destinats a equipaments,
com a ús admés en el subtipus d’equipaments docents de l’article 212.1.a) de
les normes urbanístiques del Pla General Metropolità, d’acord a allò que
disposi la figura de planejament urbanístic que contempli i desenvolupi
específicament aquest ús. En tot cas, s’haurà de complimentar amb les
disposicions que recull la legislació sectorial vigent, fent necessària
l’adscripció de la residència d’estudiants a la universitat corresponent
mitjançant la formulació del conveni de col·laboració o del document que
normativament el substitueixi”.
Aquesta modificació del pla general metropolità va ser aprovada inicialment pel Ple
de l’ajuntament el 23 de març de 2018 i provisionalment el 24 de juliol de 2018.
ATÈS que el Conseller de Territori i Sostenibilitat en resolució de 5 de desembre de
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2018 va resoldre suspendre la seva aprovació defintiva de la modificació del pla
general, fins a la presentació d’un text refós que incorporés la supressió de la
previsió establerta a l’article 7.3, d’admissió de l’ús de residència d’estudiants en els
sistemes d’equipament. Aquest text refós va ser aprovat pel ple de l’ajuntament el
dia 21 de desembre de 2018, fent reserva d’accions respecte a la prescripció del
Conseller, havent formulat en data 12 de febrer de 2019, un altre requeriment previ
al contenciós administratiu contra aquesta resolució del Conseller.
ATÈS que el text refós de la modificació del pla general tramés per l’ajuntament, va
ser aprovat pel resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 1 de març
de 2019.
ATÈS que el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en data 3 de juliol de 2019, ha
resol estimar el requeriment, suprimint la prescripció imposada, incorporant d’ofici al
text refós de la Modificació del Pla General per a la regulació de les condicions
d’emplaçament dels habitatges d’ús turístic i dels establiments destinats a
allotjaments temporals al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, l’article 7.3 tal i com
va ser objecte d’aprovació provisional per l’ajuntament, amb el text que s’ha
transcrit anteriorment.
En conseqüència amb aquesta darrera Resolució del Conseller s’ha de considerar
complimentada la prescricpció 1.3, podent tramitar-se el present text refós per a la
seva aprovació definitiva.
ATÈS que s’ha redactat un Text Refós del Pla Especial Urbanístic de concreció d’ús
i de les condicions d’edificació d’un equipament privat (Residència d’Estudiants)
situat al carrer Ferran i Clua 12-24 de l’Hospitalet de Llobregat, en quant que no
inclou els extrems 1.1 i 1.3 assenyalats a l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de l’àmbit metropolità de Barcelona, de data 22 de desembre de 2017,
per haver estat suprimits per la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de
data 19 de setembre de 2018, i donant per complimentada la prescripció 1.3 amb
l’aprovació de la Modificació del Pla General per a la regulació de les condicions
d’emplaçament dels habitatges d’ús turístic i dels establiments destinats a
allotjaments temporals al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, amb la incorporació
de l’article 7.3, d’acpord amb la darrera Resolcuió del Conseller de Territori i
Sostenibilitat de 3 de juliol d’enguany.
VIST l’informe emès pel Cap del Departament de Planejament Urbanístic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà de data 9 de juliol de 2019.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà, favorable a la proposta d’aprovació del Text
Refós del Pla Especial.
ATÈS que la competència per l’acord municipal recau en el Ple de l’Ajuntament,
amb el quòrum de la majoria simple, de conformitat amb l’article 123.1.i) i punt 2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
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ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, amb el quòrum de la majoria simple, el Text Refós del Pla
Especial Urbanístic de concreció d’ús i de les condicions d’edificació d’un
equipament privat (residència d’estudiants) situat al carrer Ferran i Clua, 12-24
(entre els carrers Pujos i Fortuny), de l’Hospitalet de Llobregat, en compliment de
les prescripcions de l’Acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona de data 22 de desembre de 2017.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’acord primer d’aquest dictamen, així
com una còpia del document administratiu, a la Direcció General d’Urbanisme del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en
compliment de la resolució referida de la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona, per a la seva aprovació definitiva.
ACORD 18.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL METROPOLITÀ PER A L’AMPLIACIÓ DEL RECINTE DE LA FIRA DE
BARCELONA-GRAN VIA, A L’ÀMBIT DELIMITAT PELS CARRERS DE LES
CIÈNCIES, SALVADOR ESPRIU, JOSÉ AGUSTÍN GOYTISOLO I AVINGUDA
JOAN CARLES I DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT. (EXP. 19967/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 24 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots
en contra dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article
123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local,
l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17
de juny de 2019, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que la Junta de Govern Local en sessió de data 12 de febrer de 2019 va
acordar a l’empara de l’art. 73 del DL 1/2010, de 3 d’agost, TR de la llei
d’Urbanisme, suspendre, pel termini d’un any, la tramitació de plans urbanístics
derivats i de projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament
de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, de reforma, rehabilitació,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets, comunicats i d’altres
autoritzacions municipals connexes o establertes en la legislació sectorial a l’àmbit
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comprès entre els carrers de les Ciències, l’avinguda Juan Carlos I, el carrer José
Agustín Goytisolo i el carrer Salvador Espriu a l’Hospitalet de Llobregat i publicat al
BOP de data 14 de febrer de 2019.
ATÈS que aquesta suspensió es va adoptar amb la finalitat d’estudiar la modificació
del planejament vigent per a permetre l’ampliació del recinte firal de la “Fira de
Barcelona Gran Via” en l`àmbit anteriorment esmentat.
ATÈS que FIRA 2000 és una societat del sector públic adscrita al Departament de
la Vice-Presidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya i
participada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la
Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona
que té com a objecte social dur a terme l’ampliació del recinte firal Fira de
Barcelona Gran Via, així com la gestió, construcció i remodelació d’aquest recinte.
ATÈS que en data 13 de febrer de 2019 ha estat subscrit per part de l’Alcaldessa de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, el MHP de la Generalitat de Catalunya,
l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Barcelona i Presidenta de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, el President de la Diputació de Barcelona, el President de la Cambra de
Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, el President de la Fira Internacional de
Barcelona i el President de Fira 2000, un Protocol institucional per impulsar i
preparar el projecte d’ampliació de la Fira de Barcelona a l’Hospitalet, que s’adjunta
com a annex 4 del Document de la Modificació Puntual de Pla General Metropolità
per a l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona Gran Via a l’àmbit delimitat pels
carrers de les Ciències, Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo i Avinguda Juan
Carlos I.
ATÈS que el Pacte tercer del Protocol, ara esmentat, estableix que l’Ajuntament de
l’Hospitalet es compromet a impulsar el planejament urbanístic per a generar nous
espais susceptibles d’ampliar el recinte Firal Gran Via a la ciutat de l’Hospitalet.
ATÈS que al Pacte quart de l’esmentat protocol estableix que, Fira 2000 es
compromet a preparar i presentar un Project – Finance que permeti a les
institucions assumir les noves inversions al recinte Firal i preveu que, en el termini
de sis mesos des de la seva signatura, es subscrigui un nou pacte entre els
accionistes de FIRA 2000 que possibiliti les actuacions per ampliar el recinte Firal.
ATÈS que FIRA 2000 ha presentat davant aquest Ajuntament RGE E/39257/2019
de data 15 d’abril de 2019, i per a la seva aprovació, document corresponent a la
proposta de Modificació puntual de PGM per a l’ampliació del recinte de la Fira de
Barcelona Gran Via a l’àmbit delimitat pels carrers de les Ciències, Salvador Espriu,
José Agustín Goytisolo i l’avinguda de Joan Carles I, la qual l’Ajuntament assumeix
la iniciativa pública per tramitar-la.
Posteriorment, per escrit de data 7 de maig de 2019, Registre d’entrada en l’ADU
núm. 59, FIRA 2000 ha presentat un nou exemplar del document que conté les
esmenes introduïdes pels serveis tècnics i que substitueix al presentat en data 15
d’abril de 2019.
ATÈS que la Modificació Puntual de PGM per a l’ampliació del recinte de la Fira de
Barcelona Gran Via a l’àmbit delimitat pels carrers de les Ciències, Salvador Espriu,
José Agustín Goytisolo i Avinguda Juan Carlos I, té com a objecte obtenir sòl per a
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sistema d’equipaments per tal d’ampliar el recinte firal de Gran Via de la Fira de
Barcelona.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics, de
l’Agència de Desenvolupament Urbà.
VIST l’informe preceptiu emès per la Secretaria General del Ple d’aquest
Ajuntament, en virtut de l’article 122.5.e.2on de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
VISTOS els articles 96, 97 85, i concordants del Text Refós de la Llei d’urbanisme
de Catalunya, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei
d’Urbanisme i resta de normativa que li és d’aplicació.
ATÈS que la competència per l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal, amb
el quòrum de la majoria absoluta, conforme disposa l’article 123.1. i) i 2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases i del Règim Jurídic Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el “quòrum” de la majoria absoluta, que
prescriu l’article 123.1.i) i 2. de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
i del Règim Local, la Modificació Puntual de Pla General Metropolità per a
l’ampliació del recinte Firal de Fira de Barcelona-Gran Via, en l’àmbit delimitat pels
carrers de les Ciències, de Salvador Espriu, de José Agustín Goytisolo i de
l’avinguda de Joan Carles I, al terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, amb
document presentat en data 7 de maig de 2019 que substitueix al de data 15 d’abril
del mateix any i que incorpora unes adequacions de detall presentades en data 8
de juliol de 2019.
SEGON.- SOTMETRE al tràmit d’informació pública la Modificació Puntual de PGM
aprovada inicialment a l’anterior acord, mitjançant la publicació d’Edictes en els
mitjans reglamentaris a fi i efecte que s’hi puguin presentar al·legacions, de
conformitat amb l’article 85.4 i 8 del TRLUC.
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, INFORMES
als següents organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, de
conformitat amb l’art. 85.5 del TRLUC: Dirección General de Aviación Civil del
Ministerio de Fomento i a l’Autoritat del Transport Metropolità.
QUART.- ACORDAR la Pròrroga de LA SUSPENSIÓ, pel termini d’un any, de la
tramitació de plans urbanístics derivats i de projectes de gestió urbanística i
d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys,
d’edificació, de reforma, rehabilitació, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos
concrets, comunicats i d’altres autoritzacions municipals connexes o establertes en
la legislació sectorial a l’àmbit comprès entre els carrers de les Ciències, l’avinguda
Juan Carlos I, el carrer José Agustín Goytisolo i el carrer Salvador Espriu a
l’Hospitalet de Llobregat, aprovada per la Junta de Govern Local d’aquest
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Ajuntament en data 12 de febrer de 2019 i publicada al BOP de data 14 de febrer
de 2019.
CINQUÈ.- PUBLICAR l’acord de pròrroga de suspensió de l’atorgament de
llicències aprovada al punt anterior, en el Butlletí Oficial de la Província de
conformitat amb el què disposa l’article 73.3 del D.L. 1/2010, del 3 d’agost, del Text
Refós de la Llei d’Urbanisme. L’àmbit de la pròrroga de la suspensió és coincident
amb el descrit amb el punt quart del present dictamen.
SISÈ.- NOTIFICAR els precedents acords a FIRA 200 SA.

ACORD 19.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS HOTELER AL
SUD DE LA GRANVIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (A L’ENTORN DE
LA FIRA I DE L’EIX DE LA GRANVIA). (EXP. 27040/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 8 vots en contra dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual,
Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:

El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17
de juny de 2019, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el
present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 27 de novembre de 2018 va
adoptar, amb el quòrum de la majoria absoluta, l’aprovació inicial de la Modificació
puntual del PGM per a la regulació de l’ús hoteler al sud de la Granvia de
l’Hospitalet de Llobregat a l’entorn de la Fira i de l’eix de la Granvia al municipi de
l’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que l’anunci de l’aprovació inicial va publicar-se mitjançant Edictes en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya nº 7769 de data 17 de desembre de 2018; al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 14 de desembre de 2018; al
Diari “El Periódico de Catalunya” de 18 de desembre de 2018, a la pàgina web de
l’Ajuntament i al Taulell d’anuncis d’aquest Ajuntament.
ATÈS que el Vicesecretari-secretari tècnic acctal. de la Junta de Govern Local de
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l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, ha emès, en data 22 de gener de 2019,
certificat on fa constar que en el període d’exposició pública no han estat
presentades al·legacions contra l’esmentat planejament.
ATÈS que de conformitat amb el que disposa l’art. 85.5 DL 1/2010 del 3 d’agost,
Text Refós de la llei Urbanística de Catalunya han estat sol·licitats informes als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, en concret:
 Departament d’empresa i coneixement, Direcció General de Turisme,
Generalitat de Catalunya. RGE 0111/12829/2018 de 18/12/2018.
 Secretaria General de Transportes, Dirección General de Aviación Civil,
Ministerio de Fomento. RGE 80567 de 21/12/2019.
El resultat dels quals és el següent:



Informe favorable emès la Direcció General de Turisme, de la Generalitat de
Catalunya, de data 22 de gener de 2019, RGE ME /9310 de data
23/01/2019.
Informe de la Direcció General d’Aviació Civil, de data 4 d’abril de 2019,
RGE E/36182/2019 de 8/04/2019, favorable condicionat a que es reculli en
el document de planejament urbanístic una sèrie de prescripcions que
permetin acreditar que, en cas de contradicció, amb qualsevol disposició de
la normativa prevaldrà l’establert en la normativa estatal en matèria de
servituds aeronàutiques.

VIST l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà,
on es posa de manifest que s’ha introduït a la normativa de la MPPGM, la
Disposició addicional primera que inclou les condicions establertes a l’informe de la
Direcció General d’Aviació Civil, de data 4 d’abril, relatives a l’aplicació de la
normativa estatal en matèria de servituds aeronàutiques.
ATÈS que la Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de febrer de 2019, va
aprovar la suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de
gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències de parcel·lació
de terrenys, d’edificació, de reforma, de rehabilitació, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets, comunicats i d’altres autoritzacions municipals
connexes a l’àmbit delimitat pel carrer de les Ciències, l’avinguda de Joan Carles I,
el carrer de José Agustín Goytisolo i el carrer de Salvador Espriu (sector Pedrosa).
ATÈS que part de l’àmbit de l’esmentada suspensió de llicències, parcel·les
situades al carrer Ciències 55, carrer José Agustín Goytisolo 6 i José Agustin
Goytisolo 10, es troben incloses en l’àmbit de la present de Modificació puntual del
PGM per a la regulació de l’ús hoteler al sud de la Granvia de l’Hospitalet de
Llobregat a l’entorn de la Fira i de l’eix de la Granvia, doncs, sobre aquestes
finques, es preveu desenvolupar la futura ampliació del recinte de Granvia de la Fira
de Barcelona, tal com resulta en la Modificació del PGM per a l’ampiació del recinte
Fira de Barcelona Gran Via a l’àmbit delimitat pel carrer de les Ciències, Salvador
Espriu, José Agustín Goytisolo i l’avinguda Juan Carlos I, en tràmit per a la seva
aprovació inicial.
ATÈS que l’acord de suspensió de llicencies només afecta, segons disposa l’art.

…/…

67

73.1 del Dl 1/2010, del 3 d’agost TR de la Llei d’urbanisme, a la tramitació de plans
urbanístics derivats i concrets, i per tant no a la tramitació de modificacions de
planejament general.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal d’aprovació
provisional de la Modificació puntual de Pla General Metropolità, recau en el Ple de
l’Ajuntament amb el quòrum de la majoria absoluta legal, que requereix l’article
123.1.i) i 2) de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de règim Local.
El Ple, a proposta del Tinent/de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la Modificació puntual del PGM per a la
regulació de l’ús hoteler al sud de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat a l’entorn
de la Fira i de l’eix de la Granvia al municipi de l’Hospitalet de Llobregat, que inclou
a la seva normativa la Disposició addicional primera que recull la prescripció de la
Direcció General d’Aviació Civil, per informe de 4 d’abril de 2019, relativa a
l’aplicació de la normativa estatal en matèria de servituds aeronàutiques.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord a la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
ACORD 20.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL
PLA GENERAL METROPOLITÀ A LES PARCEL·LES SITUADES A
L’AVINGUDA GRANVIA DE L’HOSPITALET NÚM. 183 I 189. (EXP. 37886/2018)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 8 vots en contra dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual,
Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17
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de juny de 2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva
aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data 26 de febrer de 2019 va
adoptar, amb el quòrum de la majoria absoluta, l’aprovació inicial de la Modificació
puntual de Pla General Metropolità a les parcel·les situades a l’avinguda Granvia de
l’Hospitalet núm. 183 i 189.
ATÈS que l’anunci de l’aprovació inicial va publicar-se mitjançant Edictes en el
DOGC nº 7829 de data 13 de març de 2019; al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona de data 13 de març de 2019; al diari “El Periódico de Catalunya” de 14
de març de 2019, a la pàgina web de l’Ajuntament i al Taulell d’anuncis d’aquest
Ajuntament.
ATÈS que el Vicesecretari-secretari tècnic accidental de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, ha emès, en data 6 de maig de 2019,
certificat on fa constar que en el període d’exposició pública no han estat
presentades al·legacions contra l’esmentat planejament.
ATÈS que de conformitat amb el què disposa l’art. 85.5 DL 1/2010 del 3 d’agost,
Text Refós de la Llei Urbanística de Catalunya han estat sol·licitats informes als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, en concret:






Ministerio de Fomento, Secretaria General de Transportes, Dirección
General de Aviación Civil. RGE 17537/2019 de 02/04/2019.
Ministerio de Fomento, Secretaria General de Infraestructuras, Subdirección
General de Planificación Ferroviaria. RGE 2223/2019 de 21/05/2019
Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) RGE de data
01/04/2019
Departament de la Vicepresidència i Economia i Hisenda, Departament
d’Empresa i Coneixement. Direcció General de Comerç. RGE
111/3272/2019 de 08/04/2019.
Autoritat del Transport Metropolità (ATM) RGE 2271/2019 de data
01/04/2019.

El resultat dels quals és el següent:






Informe favorable emès per la Dirección General de Aviación Civil de data
17/06/2019, RGE ME/66985-2019 de data 21/06/2019
Informe favorable emès per la Subdirección General de Planificación
Ferroviaria de data 11/07/2019, que ha tingut entrada en aquest Ajuntament
per instància RG E/73925/2019 de data 11/07/2019
Informe favorable emès per ADIF, amb les condicions que s’indiquen a
l’informe tècnic, de data 09/05/2019, RG E/506114/2019 de data 15/05/2019
Informe favorable emès per la Direcció General de Comerç de la Generalitat
de Catalunya de data 07/06/2019, RG E/63/2019 de data 07/06/2019.
Informe favorable, amb recomanacions al projecte constructiu i de gestió,
emès per la ATM de data 16/04/2019, RG E/47360/2019 de data
08/05/2019.
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VIST l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà,
on es posa de manifest que la modificació proposada incorpora la representació
gràfica de les limitacions a la propietat establertes a la legislació sectorial ferroviària
pel túnel d’alta velocitat així com l’obligació dels projectes constructius que
desenvolupin el present document de planejament d’incloure una separata que
estudiï l’impacte per soroll i vibracions produïdes pel Ferrocarril i les mesures
adoptades per tal que els nivells de soroll i vibracions estiguin dins dels límits de la
normativa sectorial vigent.
Així mateix, s’incorpora d’acord amb l’informe de l’ATM, les recomanacions pels
projectes constructius i de gestió referides a l’obligació dels projectes
d’instal·lacions que es considerin d’implantació singular, d’incorporar el corresponen
estudi d’avaluació de mobilitat generada en la seva tramitació, d’estudiar si la nova
mobilitat generada tindrà un impacte amb d’altres modes de transport públic com el
metro o la Renfe i si el servei actual podrà absorbir la nova mobilitat, i estimar el
nombre de places de càrrega i descàrrega necessàries segons la superfície de
sostre per cadascun dels usos.
ATÈS que en data 11 de juliol de 2019 ha tingut entrada en aquest Ajuntament, RG
nº E73918/2019, instància presentada per la Sra. Vicenta Merino Turiel, en
representació de FONAVI SL, que acompanya un nou document que incorpora les
prescripcions resultants dels informes emesos pels organismes en competències
sectorials, per a la seva aprovació provisional.
VIST que aquestes incorporacions no son de caràcter substancial i per tant no es
requereix un nou tràmit d’informació pública, segons preveu l’art. 112 del RU.
VIST l’informe favorable emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament
Jurídic de l’Agència de Desenvolupament Urbà.
VIST l’informe preceptiu emès per la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, en virtut del que disposa l’article 122.5.e) 2on de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal d’aprovació
provisional de la Modificació puntual del Pla General Metropolità, recau en el Ple de
l’Ajuntament amb el quòrum de la majoria absoluta, que requereix l’article 123.1.i) i
2) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Llei Reguladora de les Bases de Règim Local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, amb el quòrum de la majoria absoluta
que requereix l’article 123.2, de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Llei Reguladora de les
Bases de Règim Local, la Modificació puntual de Pla General Metropolità a les
parcel·les situades a l’avinguda Granvia de l’Hospitalet núm. 183 i 189, que
incorpora les recomanacions i prescripcions assenyalades als informes sectorials,
recollits a la part expositiva del present dictamen.
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SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord a la Direcció General
d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
Es dóna lectura dels punts de l’ordre del dia que han estat dictaminats per la
Comissió Permanent de Drets i Territori.

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

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació els punts del 21 al 22 de
l’ordre del dia, que s’aproven amb el resultat de les votacions que es recullen en
cada un d’ells en aquesta acta.
EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
ACORD 21.- RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL
FUNCIONARI INTERÍ S.P.,P. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP.
38402/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero
i amb 8 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de
juny de 2019, publicat aquest darrer al BOPB de l’1 de juliol de 2019 sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la
seva aprovació pel Ple:
Atès que en data 26 març de 2019, el Sr. Patricio Soberón Pozo va presentar una
instància amb registre d’entrada E/31698/2019 al Servei de Recursos Humans, on
formula declaració d’activitats mitjançant la qual sol·licita poder exercir l’activitat, de
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comercial d’estètica per compte propi, dilluns i dimecres de 18 a 19:30 hores.
Atès que el Sr. Patricio Soberón Pozo, és funcionari interí, adscrit al Servei
d’Educació com a personal subaltern, concretament conserge d’escola d’aquest
Ajuntament amb una jornada de 1647 hores anual, equivalent a una jornada de 37
hores i 51 minuts setmanals de dilluns a divendres. No percep cap complement
salarial en concepte d’horari especial, factor d’incompatibilitat ni plena disponibilitat.
Atès que l’informe emès pel cap de Servei d’Educació, va comunicar que no existia
cap inconvenient envers a la compatibilitat sol·licitada, sempre i quan la condició de
compatibilitat no interfereixi en les seves funcions com a conserge d’escola en el
seu horari laboral de dilluns a divendres de 8:00 a 17:00 hores.
Atès que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració
Local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del
Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al
servei de les entitats locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei
de l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat de
comercial.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de
l’article 322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot
superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.

…/…

72

- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s’
ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
Vist l’informe de la cap de Servei d’Educació.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
l’Administració de la Generalitat que disposen que l’òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i
Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 26 de març de 2019 al Sr.
Patricio Soberón Pozo la compatibilitat per exercir l’activitat privada de
comercial d’estètica per compte propi, per una dedicació de dilluns i
dimecres de 18:00 a 19:30 hores.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni
impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els
interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l’horari del funcionari, restant condicionada la seva validesa a
l’estricte compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en
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aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta
administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art.
8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord a l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut
(Servei d’Educació) i al Servei d’Organització i Projectes de Millora.
ACORD 22.- RECONEIXEMENT DE LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL
FUNCIONARI R.R., J. PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. (EXP. 39042/2019)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació
s'aprova amb 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero
i amb 8 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
El tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de
juny de 2019, publicat aquest darrer al BOPB de l’1 de juliol de 2019 sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la
seva aprovació pel Ple:
Atès que en data 12 d’abril de 2019, el Sr. Jordi Ros Ramos va presentar una
instància amb registre d’entrada E38504/2019, on formula sol·licitud de
compatibilitat de l’activitat privada de carnisser/xarcuter, durant l’ horari setmanal de
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dilluns, dijous i divendres, de 09:00 a 12:00 hores per compte propi.
Atès que la directora de serveis de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme emet
escrit adjuntant informe de l’Intendent Major Cap de la Guàrdia Urbana de data 14
de maig de 2019 en el que manifesta que les tasques que realitza el Sr. Ros Ramos
són les pròpies assignades a un agent de policia operatiu de patrulla i/o com agent
de la unitat de motorista.
Atès que la directora de serveis de l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
manifesta que actualment el Sr. Ros Ramos està assignat a la unitat motorista amb
horari de tarda de 14:00 a 22:00 hores, amb rotació de cap de setmana, per cada
dos cops de setmana festius, un cap de setmana treballat (calendari general de la
Guàrdia Urbana) i pot realitzar hores extraordinàries.
Atès que el Cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals, fa constar que el funcionari de carrera Sr. Jordi Ros Ramos presta
els seus serveis en aquest Ajuntament amb una jornada laboral de 1.674 hores
anuals, 40 hores setmanals, percebent el complement salarial de factor
d’incompatibilitat.
Atès que la legislació d’aplicació al règim d’incompatibilitats a què es troben
subjectes els cossos de la policia local de Catalunya, ve determinada per la Llei
Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos de seguretat de l’Estat
(LOFCSE) així com també la Llei 16/1991,de 10 de juliol, de policies locals de
Catalunya (LPLC).
Atès que de l’examen de la normativa a dalt referenciada així com diversa
jurisprudència, es fa una remissió a la normativa general sobre incompatibilitats
conformat per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al
servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei 21/1987, de 26
de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la
Generalitat de Catalunya LIPC i els articles 331 a 344 del Decret 214/1990, de 30
de juliol per la qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats
locals (RPEL).
Atès que l’article 11 LIPC estableix quines són les activitats que el personal al
servei de l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat de
carnisser/xarcuter.
Atès que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de
l’article 322 del RPEL.
Atès que respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article
329.2 RPEL disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i
privada no pot superar la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un
50%.
Atès que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les
previsions dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que
determinen que la compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que
s’ha de reconèixer, però atenent a les següents limitacions:
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- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a
l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte
compliment de la jornada i horari.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim
d’incompatibilitats.
Atès que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una
segona activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
Atès que el personal de la Guàrdia Urbana percep el factor per incompatibilitat del
complement específic per un import de 43.50 mensuals. Aquest factor, no s’haurà
d’abonar al Sr. Ros Ramos mentre es mantingui vigent l’autorització de
compatibilitat.
Atès que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu
s’ha d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual
en els procediments iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini
màxim establert pel procediment en qüestió no s’ha notificat resolució expressa,
legitima a l’interessat per entendre estimada la seva sol·licitud per silenci
administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una norma de Dret
Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
Atès que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés
a la informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer
públiques.
Vist l’informe de la directora de serveis de l’Àrea de Seguretat, Convivència i
Civisme.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’informe del cap de Serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció
de Riscos Laborals.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei
21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al servei de
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l’Administració de la Generalitat que disposen que l’òrgan competent per a
reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i
Recursos Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i
Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 12 d’abril de 2019, al Sr. Jordi
Ros Ramos la compatibilitat per exercir l’activitat privada de
carnisser/xarcuter per compte propi, per una dedicació de dilluns, dijous i
divendres de 09:00 a 12:00 hores.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les
limitacions legals, i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest
Ajuntament, ni comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni
impedir o menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els
interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de
treball ni l’horari del funcionari, restant condicionada la seva validesa a
l’estricte compliment de la jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en
aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs
del termini autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a
l’exercici de l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable
sobre incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta
administració.
f) La pèrdua del factor d’incompatibilitat del complement específic.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art.
8.1.g) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
QUART.- Notificar el present acord al funcionari interessat i a la Junta de
Personal Funcionari.
CINQUÈ.- Traslladar el present acord al servei de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme (Guàrdia Urbana) i al Servei d’Organització i Projectes
de Millora.
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II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS,
PRECS I PREGUNTES

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 23.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES
RESOLUCIONS DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE
DEL 22 DE MAIG AL 16 DE JULIOL DE 2019, QUE COMPRENEN ELS
NÚMEROS DEL 4460 AL 5982. (EXP. 4013/2019)
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgènic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents
d’alcaldia i regidors de govern en l’exercici de les competències delegades que
comprenen del número 4460 de data 22 de maig al número 5982 de data 16 de
juliol de 2019.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als
diferents grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per
assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 24.- DONAR COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 21, 22, 23, 24, 25, 26 I
27, DE 24 DE MAIG; 6, 12 I 26 DE JUNY I 3,10 I 17 DE JULIOL DE 2019. (EXP.
3697/2019)
En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de
2011 i publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna
compte dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple
ordinari. Les sessions són les corresponents als números 21, 22, 23, 24, 25, 26 i 27
de 24 de maig, 6, 12 i 26 de juny i 3, 10 i 17 de juliol de 2019, respectivament.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de
les quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents
a la sessió.
L’Alcaldessa pregunta als presents si existeix alguna intervenció en relació als
dos punts anteriors. No existint cap pronunciament, dóna pas a l’apartat de les
mocions dels grups polítics municipals.
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MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS INDIVIDUALS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, números 25 i 26, es
produeixen les intervencions següents:

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Aquest debat de la manca d’espais d’ombres en molts parcs
infantils i llocs d’esbarjo, és un tema molt recurrent en aquest plenari de
l’ajuntament de L’Hospitalet. No d’aquesta legislatura, ni de l’anterior sinó també
des de fa molts anys.

Essent les 11:40 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència la Sr.
Cristian Alcázar Esteban, 2on Tinent d’Alcaldia.
La veritat és que en lloc d’anar solucionant aquesta problemàtica que existeix a la
nostra ciutat, és una situació que s’està agreujant. Veiem com hi ha manca d’espais
d’ombra a parcs infantils, fins i tot d’alguns que s’han fet de nova construcció, fa
pocs mesos o fa poc més de pocs anys. Per tant hem de ser capaços, els diferents
grups municipals, d’establir les mesures adients perquè trobem solució a aquesta
problemàtica de que hi hagi parcs a la nostra ciutat que no tenen espais d’ombres,
ni tampoc sistemes de protecció contra el sol.
Això provoca que aquests parcs que tenen un ús molt intensiu en mesos de
vacances, en mesos d’estiu, enlloc de ser espais on els nostres infants puguin
gaudir, puguin jugar, aquests espais es converteixen en un desert durant els mesos
d’estiu degut a les altes temperatures que hi ha en aquests moments.
Per tant és un moment de posar fill a l’agulla, solucionar aquestes mancances que
tenen molts parcs de la nostra ciutat i hem de seguir exemples i pràctiques que ja
estan fent altres municipis del nostre voltant, com és posar tendals, sobretot el que
hem de fer és posar arbres que són molt necessaris. Hem de passar a aquesta
ciutat de talar arbres, a posar arbres perquè absorbeixen el diòxid de carboni i
també són elements importants per reduir contaminació atmosfèrica i també per
millorar l’aire.
Per tant fem una nova petició en aquest plenari a l’equip de govern, que
conjuntament amb el moviment veïnal elabori un pla de zones d’ombres abans que
finalitzi l’any. Amb l’objectiu que aquest pla es pugui anar desenvolupant durant tota
la legislatura perquè la gran majoria de parcs de la nostra ciutat doncs tinguin zones
d’ombres.
Respecte a la següent moció que presentem, sobre la modificació dels reglaments
orgànics de participació ciutadana i del Ple de l’ajuntament de L’Hospitalet. També
són temes recurrents. La ciutadania de L’Hospitalet igual que la ciutadania a nivell
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global demana poder participar en política, en el disseny de la seva ciutat més enllà
d’anar a votar cada quatre anys en unes eleccions municipals. Els veïns i les veïnes
volen ser persones actives a la construcció i la millora de la nostra ciutat. Volen ser
escoltats, volen participar i volen decidir.
En la actualitat tenim un reglament de participació ciutadana que té mancances.
Tenim un Consell de Ciutat que no és prou dinàmic. Estem veient també com els
Consells de Districte s’han convertit únicament en un espai on l’equip de govern
informa i els veïns i les veïnes no poden acabar parlant de temes que afectin al barri
o decidir sobre polítiques que afectin al seu districte.
Hem vist al llarg de l’anterior mandat com aquests Consells de Districte moltes
vegades s’han hagut de suspendre per manca de quòrum.
A l’anterior mandat Esquerra Republicana va començar el mandat també,
presentant una moció similar, que es modifiqués el reglament orgànic de
participació ciutadana i també el reglament orgànic del funcionament d’aquest Ple,
perquè també és important que aquest reglament orgànic de funcionament d’aquest
Ple sigui modificat perquè les entitats puguin participar en aquest ple per dir la seva
en els diferents punt de l’ordre del dia.
Vam estar l’anterior mandat quatre anys, en el qual es van crear dues comissions,
una per modificar el reglament orgànic de participació ciutadana, entre els quals i a
part dels partits polítics hi havia també representants del Consell de Ciutat, en el
qual es va fer una proposta de millores per modificar el reglament de participació
ciutadana; per altre àmbit, els diferents grups polítics vam fer un grup de treball per
modificar el reglament orgànic de funcionament del Ple, també va haver acords en
aquest àmbit però no vam acabar d’entendre de l’anterior mandat i així ho vam
posar sobre la taula en diferents plenaris, és perquè aquests acords no es van
acabar executant i portar les modificacions als plens de l’ajuntament. Perquè vam
fer un treball durant tres anys i aquell treball en cap moment es va executar per
modificar el reglament de participació.
Avui presentem aquesta moció amb un objectiu molt clar, que el debat sobre la
participació ciutadana, que és un debat que ja hem fet en l’anterior mandat i no que
s’executa la modificació del reglament de participació, es faci de manera ràpida en
aquests propers sis mesos amb l’objectiu que puguem tenir un nou reglament de
participació ciutadana, un nou reglament orgànic de funcionament d’aquest Ple,
amb un objectiu molt clar, millorar la participació ciutadana a L’Hospitalet de
Llobregat on les entitats, la ciutadania, pugui tenir espais de veritat per poder donar
la seva opinió i també per poder decidir.
Per aquest motiu presentem aquesta moció perquè en el període de sis mesos
podem tenir enllestits aquests reglaments que ja tenim gairebé enllestits de
l’anterior mandat i els puguem aprovar perquè comencin a funcionar el més aviat
possible.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula a les
regidores i als regidors representants dels grups polítics municipals, per ordre de
menor a major representació.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
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Muchas gracias, desde el PP votaremos a favor de las dos mociones. Respecto a la
primera los espacios de sombra en los parques infantiles, plazas y zonas de ocio de
la ciudad de L’Hospitalet, pues no es una moción nueva, la que hoy presenta
Esquerra Republicana. Otros grupos municipales en los anteriores mandatos ya
hemos presentado, sino la misma, una muy similar.
La última fue el PP recientemente que instó al gobierno de la ciudad a implantar
zonas de sombra en los parques infantiles. Mucho hemos hablado del tema, mucho
hemos debatido en este pleno y la verdad es que no acabamos de entender como
resulta tan difícil llevarlo a cabo. Máxime cuando en otros municipios de nuestro
entorno más inmediato pues ya disponen de ellos.
Essent les 11:46 hores s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Tampoco no entendemos como alguna vez se nos ha dicho por parte del gobierno
municipal que sea temerario que los padres lleven a sus hijos a las zonas de
parques infantiles en momentos de sol. Porque entendemos que los niños en
verano lo que quieren es estar en la calle y disfrutar de sus espacios libres y
entendiendo pues que desde el ayuntamiento lo que tenemos que hacer es poner
todas las herramientas necesarias pues para que esos lugares estén en la mejor
disposición.
Nosotros desde el PP sugerimos al equipo de gobierno que si tienen dudas acerca
de cómo implantar estas zonas de sombra, pues que, aquí en las inmediaciones, en
Cornellà justo delante del Corte Inglés hay una zona de ocio, hay una zona de
parques infantiles en la que dispone de toldos que protegen a los niños. Y además
también en la parte de abajo hay un subterráneo, un aparcamiento, que muchas
veces es la excusa del equipo de gobierno a la hora de poner, implantar, árboles o
similares. Por lo tanto hay alternativas, que pueden ser creativas y que creo que
deben dar respuesta a las necesidades que tenemos desde hace ya muchos años
en este sentido.
Respecte a la moció sobre els reglaments orgànics de participació, nosaltres
votarem a favor. Entenem que per fer efectiva la participació ciutadana doncs, ens
ho hem de creure. I crec que a dia d’avui, per unes coses o per altres doncs la
participació activa dels veïns i veïnes de L’Hospitalet, no és real.
Per tant, crec que al llarg d’aquests darrers mandats ha quedat clar que ens queda
molt camí per fer en aquest sentit i considerem positiu, el fet de que, des de
l’ajuntament, des dels diferents grups municipals podem iniciar una nova
reglamentació per intentar obrir a tothom que vulgui participar de la ciutat i fer-la
molt millor.
En cap cas, nosaltres considerem que l’ajuntament de L’Hospitalet ha de posar pals
a les rodes, o un mur, perquè les persones que volen participar activament de la
ciutat no ho puguin fer i per tant veiem amb bons ulls que això es pugui modificar
per aconseguir una participació activa i real. Gràcies.
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SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
El nostre grup municipal comparteix la necessitat d’establir un pla d’ombres integral
per la nostra ciutat. Tenim al llarg de l’estiu temperatures molt elevades i sobre tot
moltes hores de sol on els espais públics, les places, els parcs o les escoles no
disposen d’espais d’ombres on es pugui gaudir d’aquell propi espai. El que acaba
suposant al final la infrautilització del espais oberts de la ciutat.
Entre d’altres coses, és per aquest motiu pel qual els partits que conformen aquest
grup municipal, sempre hem denunciat la tala d’arbres que duu a terme des de fa
anys el govern d’aquest ajuntament. Considerem que els arbres són la millor
garantia per proveir d’espais d’ombra a la ciutat, però veiem com obra darrera obra
s’acaben talant tots els arbres de les voreres, no tenim força expectativa del pla
d’ombres en el que estigui pensant el PSC, sobretot veiem la poca cura i sensibilitat
pel medi ambient.
Esperem en aquest cas, que el PSC no caigui en la temptació, que no estigui
pensant en construir gratacels, hotels als parcs o a les places de la nostra ciutat per
tal de proveir-les d’ombres.
Per això veiem del tot necessari que el moviment veïnal formi part del procés
d’elaboració del pla d’ombres. Per tant, pla d’ombres sí, i tant, començant per deixar
de banda la tala d’arbres que proveeixen d’ombra els carrers i prioritzant el seu ús
acompanyat d’instal·lacions de pèrgoles, tendals o altres solucions que garanteixin
que tant els més petits de la ciutat com la nostra gent gran, puguin gaudir dels
espais d’oci a l’aire lliure de la ciutat durant tot l’any, sense que el sol sigui cap
impediment.
Per tant compartim la necessitat de dissenyar un pla d’ombres per a la ciutat i que
aquest pugui anar implantant-se com demana Esquerra Republicana de forma
progressiva.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Em posicionaré respecte a la 26. La moció per la modificació dels reglaments
orgànics de participació i del ple.
És veritat, és recurrent aquesta moció i nosaltres compartim amb Esquerra
Republicana la preocupació sobre com participa la ciutadania en les decisions que
es prenen des de l’ajuntament. Durant tota la legislatura anterior, moltes vegades
els Consells de Districte patien de falta de quòrum i d’una participació més activa.
Nosaltres sempre hem considerat que hi havia un reglament massa encrostat que
evitava que la gent pogués realment participar d’una manera molt més activa i molt
més profunda. És evident que ho necessitem.
És veritat que es va fer aquesta comissió del reglament de participació, que vam
estar pràcticament un any. També és veritat que en aquesta comissió anava
decaient l’assistència i era preocupant també en aquest sentit.
Nosaltres votarem a favor. I tot el que sigui fomentar la participació de la ciutadania
i també de que el ple sigui més àgil i que la gent que ens vegi, entengui més el que
fem aquí, doncs sempre estarem a favor.
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SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Muchísimas gracias, sobre la primera moción para regular los espacios de sombra
en los parques infantiles. Yo creo que, lo hemos dicho aquí la verdad, es un tema
recurrente y creo que es un tema en el que es incoherente que nos podamos poner
todos de acuerdo.
Lo quiero explicar, porque al final lo más seguro es que también el PSC pues
también pueda votar a favor de esta propuesta, igual que ha votado a favor de las
propuestas que se han presentado durante muchos años.
Claro, la incoherencia viene cuando, aquellos que votan a favor de instalar toldos
en los parques infantiles, es muy incoherente que al final pasen los años y al final
no los instalen. Al final aquello que se vota, o aquello que dicen que van a hacer,
pues al final es un poco incoherente con lo que van a hacer.
Voy a explicarlo un poquito. Viene un poco de lejos este tema. En 2012 ya se
hablaba de que se iban a estudiar cómo vamos a instalar estos toldos infantiles y es
que estamos hablando de 2012. El titular sí que lo sacaron: “L’Hospitalet estudia
colocar toldos en los parques infantiles”, 2012.
Han pasado siete años ya, y no hemos visto mucho resultados, también hay que
decirlo. No sé qué hemos conseguido. Quizá el teniente de alcalde responsable nos
lo puede explicar. Pero yo diría que poca cosa, porque después también hemos
debatido sobre este tema en el 2015. Y en el 2015 ustedes daban un pequeño
pasito, estamos hablando de que empezamos en 2012. Hablaban del parque de la
Serpiente en este caso. Ustedes decían que habían conseguido en este parque
instalar un toldo para que los niños pudieran tener sombra en este parque y que
estaban intentando hacer pruebas para poder instalarlos en más parques.
Ustedes avanzaban y decían que estaban estableciendo un modelo para instalar
los toldos en todos los parques que se pudieran. Estamos viendo que tampoco lo
hemos visto.
Después en 2017 daban un pasito más. Pasábamos de ese estudio que decían en
2012 y en 2017 decían que eran 15 parques. Daban un poco de intuición. Ya nos
decían un poco, de todos los parques que tenemos que es lógico que en todos los
parques no se puedan instalar estos toldos pero de todos los parques, los más
necesarios o los que más expuestos están a esta radiación solar, pues habían 15.
La pregunta que todos nos hacemos es: ¿desde que empezaron a estudiarlo en el
2012 hasta la fecha de hoy, 2019, de esos 15 que han estudiado, cuantos toldos,
en cuantos parques han instalado?
Me gustaría que nos respondieran también a esta pregunta. Más ejemplos: plan de
inversiones 2016-2019, entre todas las mejoras del espacio público que ustedes
decían, ustedes hacían un conglomerado de todas las mejoras, hablaban de que
iban a invertir 14 millones de euros en estos tres años para mejorar el espacio
público. Había un apartado en el que ustedes decían, “instalar los toldos en
espacios de sombra en esta ciudad”.
Claro no era muy transparente porque en todo ese conglomerado ustedes metían
muchas cosas y no lo explicaban muy bien. Pero ustedes ya decían que en el plan
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de inversiones iban a instalarlos. En teoría tenían esa partida presupuestaria. Y
tampoco hemos visto mucho resultado.
Entonces claro, las preguntas que les queremos hacer, que ustedes nos puedan
responder, que puedan rendir cuentas de lo que se ha hecho desde que
empezamos a estudiar este tema, un tema que nos une a todos. Por eso digo que
al final lo coherente es aplicar los hechos en base a lo que se vota.
Aquí puedo votar a favor de esta propuesta, o en contra, pero si se vota a favor,
igual que ustedes votaron a favor en su momento, lo lógico y lo coherente, es que si
aquí se apoya una propuesta, se da un titular, o una noticia de que se ha aprobado
la propuesta, lo lógico es que se ponga en marcha. Para eso se ha aprobado,
aunque ustedes hubieran votado en contra y la propuesta hubiera salido adelante.
Más preguntas. Me gustaría saber desde 2012 en este caso, no sé si podrán saber
este dato. En la última legislatura, ¿Cuántos recursos han destinado a instalar
toldos en los parques infantiles?, ¿cuánto dinero?, ¿cuántos estudios hemos
hecho?
Ya hemos visto que desde 2012, llevamos muchos años estudiándolo. Bueno llevan
ustedes. ¿Pero cuántos recursos han invertido en este tema, para solventarlo? ¿En
cuántos parques tienen pensado instalar estos toldos, si es que lo tienen pensado?
Han pasado muchos años, hemos visto muchos titulares, muchas votaciones. No sé
si ahora se van a desdecir o no. Espero que no.
Instalar toldos en los parques creo que es un elemento necesario, siempre y
cuando, la sombra no se pueda dar con árboles. También me gustaría saber, en
esos 15 parques que ustedes decían que habían estudiado, de esos 15, ¿cuántos
toldos van a instalar en cada uno de esos parques?, ¿y si los tienen pensado
instalar en todos los parques?
Quisiera que este gobierno explicara qué línea de actuación o de actuación política
en este caso van a tener o tienen planteada. No es que sea un tema que pueda
surgir aquí con una moción de un grupo político o en la legislatura pasada con
diferentes mociones. Venimos de lejos y creo que este gobierno tenía que tener ya
una idea o un plan de actuación para dar solución a este problema. Sinceramente
no sé si no creo que sea incapacidad, pero sencillamente lo único que dan a
entender ustedes es que es una falta de voluntad tremenda. No es que se hayan
presentado propuestas por parte de los grupos, que tenemos nuestra legitimidad en
base a los votos, es que hay muchas propuestas que han presentado padres,
entidades, recogidas de firma, a las que en muchos casos, se les da la misma
respuesta que quizá aquí.
La palmadita en la espalda, o que nos digan que está muy bien, que es una
propuesta que todos compartimos, la idea es muy buena. Pero al final, queremos
hechos, realidades.
Me gustaría intentar saber si este gobierno puede dar las explicaciones de cuáles
van a ser las líneas de actuación para dar solución a este problema.
Sobre l’altra moció, la modificació dels reglaments orgànics de participació
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ciutadana, doncs també estem d’acord i des de Ciutadans també vam participar en
aquestes reunions que vam fer una mica per analitzar quins eren els problemes que
generava aquest reglament, perquè és un reglament que ve de lluny ja i s’ha
d’actualitzar una mica a la vida social i a la vida política que tenim aquí a la ciutat i
podem compartir les raons que s’han exposat avui sobre millorar el dinamisme al
Consell de Ciutat, sobre millorar la transparència i la participació ciutadana als
Consells de Districte que poden ser un bon nucli perquè els veïns del barri puguin
dir la seva, no sobre els temes que el govern els hi pugui dir o informar que també
està bé, sinó també sobre els temes que els veïns puguin tenir una sensibilitat.
Jo en aquest tema, m’agradaria anar una mica més enllà i crec que s’hauria de
millorar també la transparència i el rendiment de comptes a la ciutadania de
l’activitat política que es fa aquí i sobre tot de la activitat de govern i les propostes
que es fan de diferents entitats o també de veïns.
Sincerament, no m’agradaria trobar-me com lamentablement ens hem trobat, amb
moltes instàncies, propostes, sol·licituds que han passat anys sense que aquest
govern els hi hagi donat una resposta. Clar, això ja denota que no es que sigui
només la participació d’entitats ciutadanes, sinó també les de dins, perquè els veïns
quan presenten una instancia per millorar un carrer, per millorar el seu barri, més
enllà de que es pugui o no es pugui fer aquesta actuació, s’han de donar
explicacions. Ens hem trobat molts casos d’instàncies de molts veïns que s’han
presentat i jo m´he trobat algunes que provenien de 2010. Aquest govern no els hi
havia donat cap solució. No només cap solució, sinó cap resposta.
Això crec que s’ha de millorar, no només millorant el reglament de participació
ciutadana, sinó millorant aquesta transparència i rendiment de comptes, tan
necessari en aquesta activitat institucional i sobretot activitat de govern. Gràcies.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Moltes gràcies Alcaldessa. Per donar resposta a la moció del grup d’Esquerra per
garantir espais d’ombra en el parcs de jocs infantils i places de L’Hospitalet.
La veritat és que aquest govern és plenament conscient de que tal i com s’exposa a
la moció, el canvi climàtic afecta de forma clara la vida quotidiana dels nostres veïns
i veïnes i que cada cop som més intenses i constants les onades de calor i més
freqüents també els períodes de temperatures molt elevades.
Per altra banda, és evident també que tant els infants i adolescents, com la gent
gran, són els que més utilitzen aquestes àrees i per tant són les persones que
pateixen d’una forma més clara aquesta situació.
És per això que des de l’àrea d’espai públic s’està treballant des de fa temps en el
tema de les ombres, tant a les àrees de joc com als patis de les escoles que
parlarem en un altra moció per tal d’oferir solucions, entenent que el verd urbà i
particularment l’arbrat, constitueix un element bàsic i eficaç per a la mitigació del
canvi climàtic, tant pels seus efectes mediambientals com pels seus efectes per a la
salut.
Així ho recull també el pla director del verd urbà aprovat per la Junta de Govern del
passat 9 d’abril que estableix precisament com una de les seves accions principals,
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la creació d’un projecte d’ombres per aquestes àrees de jocs infantils de la ciutat,
com a part d’un objectiu general que no és altre que incrementar la cobertura
arbòria de L’Hospitalet.
El nostre pla de verd urbà, no el d’altres. Aquí s’estan fent apel·lacions constants a
com treballar aquest tema en funció del que fan altres ciutats. Abans amb el tema
de les festes semblava que tenir les mateixes festes que Barcelona, cedia identitat,
bé, doncs nosaltres tenim un pla de verd urbà propi.
Concretament les accions que preveu aquest pla són la millora de la cobertura
verda de les àrees de joc infantil i de les escoles, la naturalització dels patis de les
escoles i els seus entorns, així com els espais propers a hospitals i centres per a la
gent gran i la realització d’un pla específic per a la remodelació i increment del verd
als patis de les escoles i instal·lacions municipals.
En referència a les àrees de joc, a les 146 àrees de joc per a la infància i
adolescència que hi ha a la ciutat, s’està treballant en el seu anàlisi principalment
pel que fa a les ombres, a l’accessibilitat universal i a altres aspectes relacionats
com poden ser la superfícies, els elements de joc, el paviment esmorteïdor, tanques
i fonts properes.
En aquest sentit, a finals de l’estiu disposarem de més dades en referència a les
hores d’ombra en les hores de major exposició al sol de les àrees.
Però una primera anàlisi el que sí que es comprova, és que hi ha 53 àrees que no
tenen gaire ombra, de les quals 6 són les que presenten una exposició pràcticament
continua, amb l’agreujant que els edificis són més lluny i no generen ombra a l’àrea
de jocs. Deia el portaveu d’En Comú Podem que no fem gratacels, bé, és que
aquesta ciutat és el que és, i trobar espais que no hi hagi edificis al voltant per fer
zones de jocs, és molt complicat i la física és la física i al final donen ombra i també
això ho hem d’aprofitar.
L’acció prioritària doncs es referirà a portar solucions per a aquestes àrees. Per a la
resta, a la majoria es proposarà la implementació d’un pla de plantació malgrat que
pugui repercutir també en la distribució diferent dels elements de joc, l’ampliació de
l’àrea tancada per crear noves àrees d’estada i altres modificacions. A més la
selecció de l’arbrat evidentment es farà en aquests espais, tenint en compte la
toxicitat, el grau d’al·lèrgies que pugui generar o la sensibilitat a plagues.
En tot cas, com poden veure, aquest és un tema que forma part del capteniment i
de l’acció del govern municipal més enllà de que es presentin més o menys
mocions en el Ple i voldria fer, per acabar, alguna consideració. Primer, demanen
vostès que treballem amb el moviment veïnal al respecte d’aquestes qüestions. Cap
problema, ho farem durant el darrer trimestre de l’any, compartint la feina que ja
hem fet i establint la conversa oportuna amb els diferents actors per enriquir aquest
pla.
Segon, sí que els puc avançar que la prioritat de plantació de nous arbres durant
l’any 2020, serà precisament la d’incrementar la cobertura verda dels parcs i zones
de jocs infantils de la ciutat. És a dir, la major part dels arbres que plantem a la
ciutat l’any 2020, seran per millorar la cobertura d’ombres de les zones de jocs
infantils de la ciutat.
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Tercer, també demanen vostès que no descartem altres elements per generar
ombres i no ho fem ni ho farem, però sí que hem de manifestar la preferència
d’aquest govern per les ombres naturals, o en el seu defecte per altres estructures
tipus pèrgola que permetin també l’existència de verd per aconseguir aquesta
ombra natural.
Jo sí que els hi faria una petició, vist el debat i vistes algunes de les afirmacions que
s’han fet. Ho he dit, el 9 d’abril vam aprovar un pla del verd urbà que conté totes les
actuacions del govern al respecte d’aquest tema. Jo els hi demanaria que se’l
llegeixin i que discutim sobre aquest pla, perquè aquí hi ha les línies mestres
d’actuació del govern en aquest àmbit i per tant que no ens cenyim a fer titulars i a
dir que el govern talla arbres en funció de que en un carrer o en un altre es treguin
els arbres o es substitueixin per uns altres o en base a tuits on es fan acusacions
que són falses, sinó que llegim aquest pla, discutim sobre aquest pla, enriquint-lo si
cal, millorem-lo si cal, però tenim un pla que estem executant i que executarem en
el futur.
Y especialmente conmino al Sr. Jesús Amadeo que ha hecho un ejercicio de
arqueología de mociones y actos del ayuntamiento y tal muy encomiable, pero le
pediría que se leyera el plan porque allí encontrará muchas respuestas a los temas
que usted ha planteado. Gracias.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Bon dia. Abans de posicionar-nos com Partit Socialista davant d’aquesta moció, dir
la importància que és la participació per aquest equip de govern que justament en
aquest moment després de les eleccions, després de la constitució del cartipàs,
justament un àrea és l’àrea de participació de la que sóc tinenta d’alcalde que he
participat recentment en alguna reunió amb vosaltres per aquests temes. Volia
posar en valor la importància que té la participació per a aquest govern, i en sí per a
tota la ciutat i per a tot aquest ajuntament.
Si parlem de la moció de la modificació dels reglaments, evidentment votarem a
favor d’aquesta moció i amb la voluntat, perquè és una cosa que marca molt a la
voluntat de la moció, que en els pròxims sis mesos puguem portar el que és el
plantejament del reglament de participació ciutadana i del ROM.
Evidentment també es comentava, en la moció ja s’ha dit, que ja es portava temps
treballant en aquest sentit en la modificació del reglament i la modificació del ROM.
Justament em van passar des del departament de participació tot el treball que
s’havia fet en aquests últims anys i sí que és veritat que hi havia un grup de treball
que va sortir del Consell de Ciutat que hi participaven tots els grups polítics i entitats
de la nostra ciutat. Justament eren 11 membres en aquesta comissió i sí que es va
fer un treball, per a mi, molt important i que va decidir una miqueta les pautes i
també l’altre dia ho comentava un altre partit polític, les idees fortes perquè el dia de
demà sigui aquest nou reglament que hem de desenvolupar.
Penso que és important i s’ha de posar en valor de dir, sí que és veritat, tenim un
reglament en aquest cas des del 2013, que també en feien referència abans, però
que sí que és veritat que s’ha començat a treballar en el mandat passat però ara
s’ha de concretar.
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I per concretar què farem? Evidentment després del treball que s’ha fet, que m’han
passat també informació i es van abordar moltes temàtiques que justament tinc aquí
tota la relació dels temes que es van portar a terme en aquestes vuit sessions, però
es van abordar temes com el coneixement de diferents models de participació
d’altres municipis. També propostes de participació per millorar el consell de
Districte i el Consell de Ciutat, els processos de participació, el registre d’entitats, un
tema molt important i altres qüestions relacionades amb les entitats, doncs ara es
tracta a la tornada d’aquest mes d’agost de constituir aquesta comissió redactora
per poder presentar en aquests sis mesos aquesta proposta de nou reglament de
participació.
Pensem que és molt important, comptem, espero, també amb la vostra participació i
una vegada el treball de la comissió redactora s’hagi acabat, es farà l’expedient per
a l’aprovació en el Ple municipal i s’obrirà evidentment un període d’al·legacions.
I finalment considerades ja les al·legacions, sí que ja s’aprovarà definitivament
aquest reglament de participació. Penso que estarem tots d’acord i ara que som
menys grups, que puguem posar-nos a treballar d’una manera valent i que en sis
mesos ho tinguem.
Si parlem després també del ROM, això també ho estava comentant amb
Secretaria, també s’ha treballat no d’una manera potser tan seguida i sí que el grup
de treball era més reduït. També van treure una sèrie de conclusions i ara també és
el moment de començar a treballar després de les vacances, poder-ho portar a
terme perquè sí que és veritat que el reglament del ROM es va aprovar i el que
tenim en vigor des de l’any 2012, doncs jo penso que la realitat també ha canviat, la
situació de la ciutat, les necessitats i pensem que també és un bon moment ara per
fer aquesta modificació i treballar en aquest sentit.
O sigui que votarem a favor aquesta moció. Gràcies.

SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Unes breus consideracions sobre les dues mocions. Sobre el tema de manca
d’espais d’ombres als parcs infantils. Com comentava abans, aquesta és una
mancança que té el conjunt de la nostra ciutat i en això hem de ser conscients tots
els grups polítics i ho hem parlat moltes vegades en aquest Plenari.
Però el problema que hem vist nosaltres és que fins i tot aquesta mancança
d’ombres la trobem en parcs nous, per exemple, en el parc de les Planes ens
trobem que no s’ha solucionat el tema de les ombres quan és un parc recentment
nou, inaugurat durant aquest mandat. Bé, nosaltres no mirarem més enrere en
aquesta qüestió, hi ha hagut moltes mocions, hem fet molts debats sobre aquest
tema, sinó que volem mirar endavant.
I ens quedem amb la voluntat de l’equip de govern de pactar un pla d’ombres als
diferents parcs de la nostra ciutat amb els diferents representants de les entitats
veïnals i també que hi hagi un pla d’execució durant aquest mandat, essent
conscients que això s’ha de fer per terminis, durant aquests quatre anys i sabent
també que possiblement l’equip de govern a finals de mandat portarà en aquest
plenari d’inversions durant el mandat 2019-2023.
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Per tant, des d’Esquerra Republicana ens quedem amb aquesta voluntat, amb la
idea de poder solucionar aquesta problemàtica, que no és un tema que ha posat
sobre la taula Esquerra Republicana, ni les diferents forces polítiques, és un tema
que han posat sobre la taula els veïns i les veïnes de la ciutat degut a aquestes
mancances.
Per tant, esperem que a finals d’aquest any el govern, conjuntament amb el
moviment veïnal, pugui fer un pla concret de com solucionar la problemàtica
d’ombres i també amb el pla d’inversions puguem veure quines inversions es faran
durant aquest mandat per tal de solucionar aquesta problemàtica.
I envers el tema de la participació ciutadana també agrair el suport dels diferents
grups. Jo crec que seria molt important que al 2020 ja comencem a funcionar amb
un nou reglament de participació ciutadana i amb un nou reglament orgànic de
participació del Ple, bàsicament perquè són reglaments que gairebé estan fets,
sobretot l’orgànic que ha comptat amb la col·laboració de Secretaria en molts punts
jurídics.
Hem participat en les reunions i jo crec que ja està molt enllestit i crec que serà una
prova que si comencem el 2020, que apostem per la participació ciutadana perquè
els veïns i les veïnes puguin participar en els òrgans dels que ens hem dotat, ja
sigui en el Consell de Ciutat, però també en els Consells de Barri, perquè avui ens
trobem amb l’actual reglament de participació que molts organismes que depenen
d’aquest ajuntament, fins que no es constitueixi el Consell de Ciutat, que no sabem
quan es constituirà, no acabarà de funcionar.
Per tant, en aquests moments tenim una paràlisi, diguem-li, participativa, perquè el
Consell de Ciutat no arrancarà, els Consells de Districte tampoc i jo crec que són
elements que en l’anterior mandat, tant entitats de funcionament del Consell de
Ciutat i els Consells de Districte han posat sobre la taula, que hi ha una
coincidència jo crec que de tots els grups polítics, de que aquest reglament s’ha de
modificar i esperem que aquesta modificació es faci efectiva ja a l’inici del proper
2020.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el
debat.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Es que yo he realizado una serie de preguntas o una serie de dudas sobre el
histórico que no me han sido concedidas. Cuando hablaba de… me ha hecho
gracia lo de la arqueología, porque yo le llamo más bien rendición de cuentas. Es
decir, si decimos que estamos estudiando cosas y que estamos trabajando, al final
hay que rendir cuentas de lo que se ha hecho y claro, hay partidos que quizás no se
quieren ir tanto al histórico, pero yo creo que es necesario, porque hemos visto que
este tema, el de los toldos infantiles en los parques, lleva 7 años enquistado, lleva 7
años en los que este gobierno no le ha dado solución y ahora mismo con la
exposición que ha hecho el teniente de alcalde, pues tampoco ha dado mucha
solución a esos parques que ustedes mismos han dicho que tenían estudiados
cómo iban a instalar sombra ahí, que es lo que yo le he preguntado.
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Ustedes, la legislatura pasada, decían que había esos 15 parques en los que era
necesario actuar y yo les he preguntado, ¿cómo piensan actuar en esos 15
parques? Y yo lo he preguntado para que ustedes me lo expliquen, igual que en el
plan de inversiones ustedes ya decían que iban a invertir también para instalar
estos toldos. Entonces la duda que se me generaba era que ustedes también
explicaran cuantos han instalado para tener esa rendición de cuentas y esa
transparencia que yo creo que es necesaria.
El teniente de alcalde no ha contestado. Yo creo que puede contestar y yo creo que
puede tener argumentos para responder a esas preguntas, no para irse a un plan,
porque al final si pasados 7 años desde que se ha comenzado a hablar de este
tema, ahora 7 años después estamos empezando a vislumbrar el plan, es que
quizás durante estos 7 años ha habido un poco de dejadez por su parte a la hora de
solucionar este tema y eso es lo que quería decirle. Gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Simplement per recollir una mica les afirmacions del portaveu d’Esquerra en el
sentit que coincidim en aquesta voluntat de treball de futur, en base a aquest pla del
verd urbà que estableix les actuacions a realitzar, que enriquirem amb les
aportacions de les entitats i que explicarem abastament durant aquest darrer
trimestre de l’any i que evidentment implementarem a partir de l’any 2020, com
deia, amb la garantia de que la major part dels arbres que plantarem durant l’any
2020, aniran destinats a millorar les zones d’ombra dels jocs infantils de la nostra
ciutat i aquesta és una garantia que poden tenir, que podrem després avaluar.
I respecte als comentaris del senyor Jesús Amadeo, no se lo tome a mal, yo he
dicho arqueología de manera simpática, porque ha hecho usted un trabajo que le
lleva al 2012 y en la sociedad en la que estamos, que todo lo que tiene más de 48
horas es un poco pasado, pues he dicho lo de arqueología, pero no se lo tome a
mal.
En cualquier caso, le remito al plan porque realmente esa es la base del trabajo que
va a hacer el equipo de gobierno en el ámbito de las zonas de juegos infantiles. Si
usted quiere que hablemos parque a parque, pues oiga, me hace usted las
preguntas oportunas y se las responderé con todo el detalle, porque como usted
comprenderá yo no vengo aquí con todo el mamotreto de qué se ha hecho en cada
parque en cada momento, porque acabaríamos todos locos.
Por tanto, si usted me hace las preguntas por escrito, yo se las responderé dándole
todos los detalles oportunos de todo lo que usted pide. Pero en cualquier caso,
insisto, léase el plan del verde urbano porque en ese plan encontrará usted muchas
respuestas a todas las preguntas que ha hecho.

SRA. ALCALDESSA
Comentar al Sr. Toni Garcia que la constitució del Consell de Ciutat, de la qual
depenen algunes coses relatives a participació, evidentment el constituirem el més
aviat possible i en el moment en que considerem que les entitats i les persones que
conformen aquest consell, poden acudir.
Per tant, estem parlant del mes de setembre perquè aquestes properes setmanes

…/…

90

probablement no seria massa adequat.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en les mocions 25 i 26,
demana el vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics,
detallant-se el resultat de dita votació a continuació.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovades les
mocions números 25 i 26, amb el resultat de la votació que es recull a continuació
en cadascuna d’elles.
MOCIÓ 25.- PER GARANTIR ESPAIS D’OMBRA EN ELS PARCS DE JOCS
INFANTILS, PLACES I LLOCS D’ESBARJO DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que les onades de calor són cada cop més intenses i constants, que els
períodes de temperatures molt elevades seran cada cop més habituals, tal com
comenten les persones expertes, i que un increment de la radiació solar que poden
provocar insolació, arribant a posar en risc la salut de veïns i veïnes, en especial
d’aquells col·lectius més vulnerables, infants i gent gran.
Atès que les autoritats sanitàries alerten del perill de l’exposició al sol directe,
posant en relleu la importància de la conscienciació i la prevenció contra les
cremades solars que podrien derivar en greus malalties de pell.
Atès que, així mateix, alguns parcs de jocs infantils, places i llocs d’esbarjo de
l’Hospitalet acaben infrautilitzant-se durant els mesos de calor perquè els arbres del
seu voltant no donen suficient ombra o per què senzillament no és possible plantar
arbres i veuen molt limitat el seu ús pels més petits.
Atès que és necessària la implantació de mesures que facin més segura i atractiva
l’estada en aquests llocs amb la creació de zones d’ombra.
Atès que en moltes ciutats de la península amb el mateix problema ja l’han resolt
instal·lant diversos sistemes de tendals, pèrgoles i altres solucions que han
aconseguit recuperar l’ús d’uns espais que quedaven buits durant l’època de més
calor i sol (Annex amb imatges de diverses solucions adoptades en algunes
ciutats).
Atès que aquesta ha estat una demanda feta per diversos grups municipals en
diverses ocasions, i que és una demanda ciutadana.
Atès que en el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet ja s’ha debatut anteriorment el
problema de la manca d’ombra en espais com el Parc de la Serp i que l’equip de
govern ja va realitzar alguna acció puntual. Per això que proposem al govern local
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l’elaboració d’un Pla de Zones d’Ombra durant el 2019, que detecti les carències i
necessitats de zones d’ombra en aquestes àrees de jocs infantils, parcs i places,
determinant aquelles zones que necessiten una acció prioritària, amb el fi d’anar
cobrint aquestes progressivament.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Que l’Ajuntament, d’acord amb el moviment veïnal, elabori un Pla de
Zones d’Ombra abans de final d’any, amb el fi que es puguin anar implantant
aquestes zones de forma progressiva amb l’objectiu de tenir els espais d’ombra.
Segon.- Que en aquest Pla de Zones d’Ombra es valori allí on no sigui viable
l’existència de més arbres, la possibilitat d’instal·lar diversos sistemes de tendals o
pèrgoles perquè es pugui disposar d’espais d’ombra suficients en aquells parcs i
zones amb manca d’ombra.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la F.A.V. de l’Hospitalet, a totes les A.V. de l’Hospitalet.
Annex: Diverses solucions adoptades en algunes ciutats.
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MOCIÓ 26.- PER LA MODIFICACIÓ DELS REGLAMENTS ORGÀNICS DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA I DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que la ciutadania i la societat civil reclamen cada cop més democràcia i
augmentar i millorar els canals de participació en la presa de decisions dels
governs.
Atès que l’evolució de la societat de la informació i la irrupció i generalització de
noves tecnologies ha fet que el nivell de participació en la vida política i social de la
ciutadania s’hagi incrementat en tots els nivells i àmbits.
Atès que aquesta nova situació, amb més interès de la societat per la política i la
gestió de les administracions està començant a modificar els marcs de relació de
les administracions amb la ciutadania.
Atès que en juny de 2016 el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar una
moció per millorar l’actual ROPC (Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de
l’Hospitalet) de 2013 amb la voluntat d’obrir encara més les decisions municipals a
la participació ciutadana.
Atès que l’Ajuntament ja va fer els primers passos en la direcció d’implementar més
i millors formes de participació ciutadana, però que continuen sent insuficients.
Atès que la societat civil reclama més participació en la planificació,
desenvolupament, execució i seguiment de les diferents actuacions municipals.
Atès que la participació ha de ser un dels motors en les relacions entre l’Ajuntament
i la ciutadania.
Atès que moltes entitats, associacions i persones han manifestat la necessitat de
modificar el ROP (Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet) amb
l’objectiu de millorar la participació.
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Atès que el Ple Municipal és el màxim òrgan de representació polític dels ciutadans
i ciutadanes en el Govern municipal.
Atès que el Ple Municipal és el marc on més es visualitza públicament l’acció
política del Govern i de l’oposició.
Atès que hem de ser capaços de donar a la ciutadania els instruments necessaris
perquè es pugui implicar en el disseny de la ciutat com un actor actiu en la
formulació de propostes i iniciatives així com en la presa de decisions.
Per tot el que s’ha exposat, el grup d’Esquerra Republicana de l’Ajuntament de
l’Hospitalet proposa l’adopció dels següents.
ACORDS:
Primer.- Presentar en un màxim de 6 mesos una nova proposta de reglament de
Participació Ciutadana que sigui la culminació del treball iniciat en l’anterior mandat.
Segon.- Presentar en 6 mesos una proposta de modificació del Reglament orgànic
del Ple.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de
Districte, a la FAV de l’Hospitalet i a les AA.VV. de l’Hospitalet.
CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de CiutadansPartido de la Ciudadanía, número 27, es produeixen les intervencions següents:
SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa y flamante Presidenta de la Diputación de
Barcelona. Muchas gracias.
Miren ustedes, esta moción es recurrente. No es la primera vez que viene a este
Pleno y me temo, desgraciadamente, que no será la última a tenor de la escasa
voluntad de cumplirla y no culpabilizo al gobierno, porque si bien es cierto que tiene
una cierta responsabilidad, no toda la responsabilidad en esta materia corresponde
al gobierno, porque si al final tenemos que hacer nuestras las políticas económicas
que le corresponden a la Generalitat, pues seguramente luego diremos, bajemos
los impuestos y tal y va a ser complicado porque la caja tiene lo que tiene, soporta
lo que soporta. Por lo tanto, sí que es verdad que tiene una responsabilidad el
gobierno, pero no toda, quizá menos que la Generalitat.
Quiero decir con esto que a tenor de lo que estamos viendo, es absolutamente
necesario que pongamos la proa a estas políticas sociales que tanta falta hacen en
una ciudad que además tiene la media superior de envejecimiento que está por
encima de los 65 años con respecto a Cataluña. Lo que quiere decir que ahí
estamos muchos ya pendientes de ver adónde vamos a tener el destino, si nos van
a tener que exiliar de la ciudad o vamos a poder cumplir nuestros últimos años al
lado de nuestros seres queridos, de nuestros vecinos y demás.
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Lo que yo vengo diciendo aquí a lo largo del tiempo, de que no nos tengan que
exiliar de la ciudad que nos vio nacer o a los que nos acogió en su día y hemos
hecho toda nuestra vida, donde tenemos nuestro tejido evidentemente familiar y
especialmente el de los amigos. Lo que yo venía diciendo, que una persona mayor
cuando cumple una edad que ya es complicado mantenerla en casa por su estado
ya de precariedad de salud, por circunstancias que a veces no se pueden conciliar
en la familia y además también hay una cuestión que esto coincide también con el
tema de lo que es la mujer, porque al final la que tiene y suele ser así todavía, es
injusto, pero es la mujer la que tiene que hacerse cargo de estas personas mayores
y demás, por tanto, también estamos ahí en contra de lo que es la desigualdad.
También es una lucha a favor de la igualdad.
Mirad, la ratio de plazas residenciales en L’Hospitalet está en el 1,4 cuando la
media en Cataluña es el 4,65. Estamos muy por debajo de la media. Esto no puede
ser, que en la segunda ciudad de Cataluña ocurra esto. Pero claro, como decía
anteriormente, yo no quiero culpabilizar al gobierno de todo, sí tiene una parte de
culpa en cuanto yo creo que debería ser más insistente para que la Generalitat, que
se le llena la boca a los gobiernos que tenemos últimamente de hablar de la
pobreza infantil, de la pobreza energética, de la república que va a solucionar todo,
pero se le olvidan los temas más importantes y más sociales, como son por ejemplo
acordarse de nuestros mayores y no invierte, mientras que se permite el lujo de
derrochar, malgastar y malversar fondos y caudales públicos en el tema de la
república. Véase, por ejemplo, el tema de las embajadas, donde se gastan una
millonada y son incapaces de darse cuenta que lo que necesita la ciudadanía de
Cataluña, es más inversión en temas sociales como por ejemplo la moción que hoy
traemos aquí.
Así que yo espero y deseo que igual que hemos sido capaces los grupos, incluso
Esquerra Republicana aquí votó a favor en su momento cuando la trajimos, creo
que es la tercera vez, pues tengan la misma conciencia sus correligionarios en el
Parlamento y estos señores que realmente dirigen la política económica de
Cataluña, que es ni más ni menos que el Govern, el del procés.
Así que espero que hoy esta moción también salga adelante, que sigamos teniendo
la misma conciencia que teníamos y cada uno pueda verlo de una forma u otra,
pero una realidad constatable y un hecho real es que L’Hospitalet necesita cada vez
más de estas políticas, políticas de que nos cuidemos de nuestros abuelitos.
También habría que hablar de esos abuelitos que están en casa y que a veces no
hay quien los saque a la calle, a que vayan al centro de día. Los podemos construir,
pero si al final no los pueden utilizar porque necesitan, también habría que ver eso,
pero es otro tipo de moción.
En definitiva, hay que tomar conciencia de lo que son las políticas sociales. Y yo
siempre lo he manifestado en este Pleno, no creo yo que el gobierno del Partido
Socialista sea ajeno a la conciencia social, lo que pasa es que a veces por lo que
sea, por la dinámica y tal no acaba de dar la talla que se le supone en estos temas
y seguramente la segunda ciudad de Cataluña tiene muchos problemas, pero
hombre, ustedes tienen un gobierno amplio ahora, tienen muchos concejales y
pueden ocuparse puntualmente de todos los problemas, que no los desborden.
Es decir, como yo le doy por supuesto, como se dice el valor al soldado, le doy la
clave social al gobierno de la ciudad, creo que no nos va a dejar tirados y va a
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hacer lo posible para poner lo que puede poner a disposición de la Generalitat,
como son equipamientos, como son solares, lo que haga falta para que no haya
excusas. Esto pues no nos costaría dinero seguramente. Es cierto que la inversión
de verdad la debe hacer la Generalitat, pero tengan en cuenta, señores del
gobierno, que no podemos olvidar esas políticas y que ahí nos van a tener a todos
al lado para presionar a quien realmente debe desarrollar esas políticas, porque es
su competencia.
Es verdad que a veces hacemos alguna crítica pasada… ciertamente con cierto
viso de injusticia, le queremos cargar al gobierno de la ciudad muchas cosas
porque nos puede nuestra ansía del beneficio social para nuestros vecinos y
vecinas y a veces no vemos que no lo podemos cargar todo al gobierno de la
ciudad, porque no puede asumir competencias que no le tocan cuando se trata de
dinero, pero aquí sí que lo podemos hacer y cómo estoy convencido que esta
moción es absolutamente necesaria y cómo estoy convencido por lo que decía, que
nos hace mucha falta en nuestra ciudad, seguramente la ciudad de Cataluña con un
nivel más bajo y es la segunda, y que no se le pone la proa a acabar, porque sí, se
aprueban mociones pero se quedan en stand-by con la buena voluntad de a ver
qué pasa, pero al final ahí se quedan.
En definitiva, que pongamos el hilo a la aguja, señores del gobierno, para que
juntos todos, de una vez por todas, concienciemos al gobierno de la Generalitat que
ya está bien de tomar el pelo a la ciudadanía, que ya está bien de poner
embajadas, que ya está bien de gastar dinero y malversar fondos, que harían un
beneficio social invirtiéndolos en estos temas.
Así que el gobierno tiene una responsabilidad y es tirar adelante esa política
apretando desde donde tenga la posibilidad de apretar. Cuando vienen aquí los
consejeros y nos damos palmaditas y salimos en la prensa, está muy bien. Nos
prometen cosas que luego no cumplen y hay que plantarse de una vez y decirles,
ya está bien, dedíquense a hacer lo que predican y no a hacer lo que hacen. Ahí
cuenten con nosotros. Yo espero que vuelva a salir adelante esta moción porque
estoy convencido de que todos en este Pleno pensamos en esa clave social y que
al final cuando se apruebe, no tenga que volver a presentarla porque ya hayamos
visto sino todo lo necesario, absolutamente todo, una parte importante de que este
proyecto, de que esta moción empieza a tener visos de que alguien le hace caso y
fundamentalmente es el gobierno de Cataluña, pero ustedes son la herramienta y el
motor que debe estar permanentemente ahí y evidentemente poner a su
disposición cualquier cosa que hiciera falta.
Algún dinerillo si hace falta también, ¿por qué no? No vamos a ser cicateros. Pero
evidentemente la verdad es que el ayuntamiento llega donde llega. Pero donde sí
tiene que llegar es a la exigencia de que esta ciudad no se quede aparcada en esas
políticas sociales que son tan importantes para la ciudadanía de L’Hospitalet, que
estamos todos ya al borde, viéndole ya las orejas al lobo, porque algunos tenemos
una edad ya que no en mucho tiempo vamos a necesitar que tengamos residencias
dignas y públicas, porque si las ponen privadas y valen 3.500 euros a ver quién las
paga, cuando aquí la media de los sueldos o de las pagas de los abuelitos, está
entre 700, 800, 900 y algunos con mucha suerte 1.200. De manera que ahí
estamos, estoy convencido de que saldrá adelante la moción, sino sería algo que
no me espero, pero lo importante es el día después de la moción.
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Que conste que el gobierno va a tener todo el apoyo de este grupo para todo este
tipo de políticas que tanta falta nos hacen en la ciudad. Muchas gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i les regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de
menor a major numero de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular votaremos a favor de la moción. A
nadie se le escapa que nuestra ciudad, al igual que nuestro entorno tenemos una
realidad que es el envejecimiento de nuestra población, y a nadie se le escapa que
estas personas necesitan de unos servicios adicionales, de los que a día de hoy la
ciudad de L’Hospitalet tiene serias deficiencias.
Por tanto, nosotros, como decimos, votaremos a favor al igual que lo hicimos en las
mociones que hubo en el Parlament de Cataluña cuando han venido temas en este
mismo sentido, respecto al tema de las residencias asistidas. Lo que yo ya no tengo
tan claro es si el gobierno de la Generalitat está por la labor de cumplir
compromisos y dar respuesta a las necesidades, que en este caso tienen nuestros
mayores en la ciudad, o bien va a seguir su línea de actuación, la de desgobierno,
la de mirar a otro lado con el objetivo único de ir con su canción y con su historia y
con el tema del procés.
Por tanto, nosotros instamos a Esquerra Republicana que tome nota de las
necesidades que tenemos aquí en esta ciudad, que también apoyen la moción y
que por tanto, a sus socios y a sus compañeros de partido y del gobierno de la
Generalitat hagan entender que L’Hospitalet tiene una necesidad que es urgente, y
eso pasa pues por facilitar los servicios de asistencia de residencias asistidas a
nuestros mayores. Por tanto, como digo, el Partido Popular votará a favor de la
moción.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Faré jo el posicionament. La moció fa referència a una necessitat real a la ciutat,
davant d’una realitat com és la insuficient oferta pública del servei de residència
assistida, i compartim l’objectiu d’augmentar el nombre de places que el govern de
la Generalitat hauria de programar per tal de posar remei a les ràtios existents a la
segona ciutat de Catalunya.
No obstant, i tenint en consideració que la moció planteja la creació de residències
no només públiques, sinó també en règim de concert, aquesta circumstància ens
impedeix donar suport a la moció.
Per a LHECP els serveis públics, finançats amb fons públics, particularment en un
moment en que les retallades pressupostàries que patim des de ja fa alguns anys
fan encara més difícil la disponibilitat de pressupost per tal de realitzar inversions
públiques, no s’han de gestionar, ni executar des del sector privat, sinó que han de
tenir una gestió 100% pública, com a garantia de qualitat en la prestació del servei,
garantia d’una ocupació digna i amb drets pels treballadors i treballadores, i
aplicació dels fons públics exclusivament a la finalitat pròpia de la prestació del
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servei, allunyant-se per tant de criteris vinculats a l’obtenció de beneficis
empresarials que són perfectament legítims, però no útils per a servir a l’interès
general d’una població, per la que els serveis públics són la única garantia dels
seus drets de ciutadania. Gràcies.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Com a societat ens enfrontem a un gran repte que és l’atenció de les persones
grans i garantir un envelliment digne i actiu. I és un repte perquè l’esperança de
vida ha augmentat i ho ha fet també el percentatge de persones grans. És una
etapa de la vida que requereix especialment la deguda atenció i cobertura per
garantir la qualitat de vida en l’aspecte de la salut, el benestar, però també en
l’aspecte social.
També és un fet les limitacions pressupostàries a les que han de fer front les
administracions perquè venim d’on venim, d’una greu crisi econòmica, però també
de governs de retallades, sense oblidar el greu dèficit fiscal i d’infrafinançament que
patim a Catalunya a nivell d’inversions i també de transferències, però també en
temes com la llei de dependència que van haver d’assumir les comunitats
autònomes.
Els darrers anys, malgrat les dificultats, s’han fet esforços per revertir aquestes
retallades, insuficients segur, però s’hi està treballant des de la Generalitat. Fent-ho
a més des de la col·laboració i coordinació amb l’administració local, amb els
ajuntaments, i de fet aquí a L’Hospitalet s’ha fet evident com s’ha pogut avançar i
millorar en molts aspectes, gràcies a aquesta col·laboració i coordinació entre la
Generalitat i l’ajuntament.
Ajuntament i Generalitat estan treballant per augmentar les places de residència,
però també els serveis destinats a la gent gran amb l’atenció domiciliària per
exemple. A Santa Eulàlia es posarà en marxa una nova residència amb més de 100
places de residència i 40 d’atenció de dia i també n’hi ha prevista una al barri de
Sant Josep.
Creiem que aquesta és la via de col·laboració, de coordinació entre
administracions, per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i de la gent
gran en particular. Aquest era l’esperit de la resolució aprovada a la comissió de
treball, afers socials i família del passat 3 de juliol, a la qual vam aportar esmenes i
vam donar suport.
Respecte als punts de la moció en concret, donarem suport al primer i segon acord
perquè va en la línia del que es va aprovar al Parlament, de col·laboració entre
l’ajuntament i la Generalitat i amb el compromís de augmentar les places de
residència de manera coordinada entre les administracions, però ens abstindrem
del tercer punt perquè trobem que és contradictori amb la resolució aprovada al
Parlament, que demanava desenvolupar un pla per completar les mancances que
es detectin després de dissenyar un mapa complet de recursos d’atenció a la
dependència, partint d’un estudi detallat de l’oferta actual.
Caldria primer fer això, abans de fixar l’adequació respecte a la mitjana catalana ja
que la realitat no és un simple número fred, hi ha diferents supòsits, diferents
realitats als municipis que fan difícil arribar a una situació d’homogeneïtat en termes
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de població, sense haver estudiat primer la situació real.
La voluntat del departament és seguir treballant de la mà de l’ajuntament, com hem
fet al Parlament o amb les residències de Santa Eulàlia o la futura de Sant Josep,
per avançar i donar resposta a les necessitats de la gent gran de L’Hospitalet. Hi ha
un acord polític, hi ha el compromís de fer-ho. Moltes gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Yo posicionaré al grupo municipal socialista respecto de
esta moción y primero de todo trasladar a todos los grupos y especialmente al
grupo proponente que compartimos, como no puede ser de otra manera, tanto el
contenido como la preocupación, y tanto lo compartimos que aunque a usted le
pueda parecer insuficiente, se ha hecho un trabajo enorme de concertación y de ir
desbloqueando situaciones.
Porque yo creo que es bueno quizás también, no sé si sería un trabajo arqueológico
o no, pero recordar que este ayuntamiento hace unos cuantos años recibió una
comunicación por parte de la Generalitat en la que le transmitía que directamente,
ni iban a concertar ni iban a construir ninguna plaza pública más, y venimos de ahí,
venimos de unos años de abandono por parte de la Generalitat al territorio, a los
ayuntamientos.
Por lo tanto, salir de esa situación de parálisis y reactivar proyectos como a los que
ya se ha hecho referencia, el relativo al barrio de Santa Eulàlia, el relativo al barrio
de Sant Josep y también el buscar a través de terceros las complicidades
suficientes para que a futuro se puedan concertar plazas también en otro proyecto
residencial que ahora mismo se está tirando adelante en el barrio de Sant Feliu,
pues todo eso no es sencillo y sobre todo si se viene de esa parálisis y de ese
abandono, que además yo creo que nuestra Alcaldesa durante muchos años ha
denunciado tanto públicamente como institucionalmente.
Y por lo tanto, restablecer esa línea de colaboración entre las instituciones pues le
puedo asegurar que no ha sido fácil y no solo es una cuestión económica la que
nos pone esa dificultad, no olvidemos también que no es menor, es una dificultad
jurídica. No olvidemos que el ayuntamiento tampoco puede, aunque tuviese la
disponibilidad económica, jurídicamente no puede asumir aquellas competencias
que no le son propias.
Por lo tanto, que a nadie le quepa duda, este gobierno asume, ha asumido y
asumirá plenamente las competencias y la responsabilidad que en este tema le
corresponde y que, como se apunta en la moción, son las que son. Pero en ese
marco se han puesto a disposición, se ponen a disposición y se seguirán poniendo
a disposición, los solares que hagan falta para tirar adelante la construcción de
todas esas plazas a disposición de nuestros ciudadanos. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Mire, aquí lo que hay que ver es… A veces uno no sé por qué, o algunos grupos no
se enteran de lo que votan en el Parlamento o hacen un ejercicio de hipocresía
lamentable. Mucho te quiero perrito, pero pan poquito. Vamos a empezar ya con los
chascarrillos, porque lo que hace aquí En Comú Podem me parece que es
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lamentable, que esté hablando siempre de lo que habla y que luego después por un
quítame esas pajas por una coma, se cargue una moción con un contenido social
tan importante como este. Es lamentable lo que hacen ustedes.
Y mire, cuando hablan de… hasta la CUP en el Parlamento, hasta la CUP hizo
algunas… evidentemente se votó por todos los grupos por unanimidad y hasta la
CUP dijo en aquel momento que pasaba un poco de lo concertado, porque el tema
era tan importante que miraba en lo fundamental, en que había que resolver el
problema a nuestros mayores en esta ciudad. La moción nace de algo que nace
aquí en este ayuntamiento, que se tiene en cuenta en el Parlamento y se lleva por
Ciudadanos y allí la moción sale por unanimidad y con aplausos, porque se había
conseguido un consenso difícil, como es tan difícil poner a la CUP de acuerdo con
las propuestas de Ciudadanos.
Pero es que lo que hacen ustedes aquí señores, perdónenme, y lo digo sin ninguna
acritud, es lamentable, es un ejercicio de hipocresía terrible, buscar una coma y
decir que lo concertado… Pero mire, vamos a ver, si le podemos ahorrar al Estado,
porque hay quién tiene una renta que le permite entrar en lo concertado y pagar
3.500 euros, pues muy bien, encantado, ojalá hubiera mucha gente. El problema
está en que estamos pidiendo residencias públicas y al mismo tiempo nos negamos
a que haya residencias concertadas, incluso privadas, ¿por qué no?, si estamos en
la economía que estamos, ¿por qué no?, si hay ricos, como ustedes dicen, que lo
pueden pagar. Lo que habrá que decirle a un señor rico que tenga millones, oiga,
usted no solicite una plaza pública, aunque tendría derecho porque paga
impuestos, pero en cualquier caso, por aquello y a tenor de la conciencia social,
habría que decirle que no. Que hubiera una norma que dijera, usted no tiene
acceso a esto porque tienen por cama el dinero.
Así que negar que una persona que tenga una renta de 7, 8, 10.000 o 15.000
euros, que las hay, pueda ir a una privada o una concertada, ¿Cuál es el problema,
si va a pagar de su bolsillo y nos está ahorrando algo que tendría que dar el Estado
y es un dinero que nos ahorramos para poder dárselo a quién lo necesite?
Miren señores, por favor, está bien que ustedes reivindiquen todo esto de la
conciencia social, de qué tal y cual, pero no den un paso que en el fondo se vuelve
en contra eso. Porque yo creo que no son conscientes de lo que hacen, yo creo
sinceramente que no hay mala fe en sus votaciones, ¿pero ustedes han pensado
en lo que están haciendo? ¿Ustedes se dan cuenta del disparate que están
haciendo? Que tienen todo el derecho a hacerlo, pero tomen nota, esto no es forma
de hacer política.
Porque uno tiene la sensación, y me gustaría equivocarme, que el hecho de que
Ciudadanos, el partido que ustedes criminalizan, el facha, el no sé qué y no sé
cuántos, traiga aquí políticas sociales, les molesta, tiene uno esa sensación y me
sabe mal porque yo a nivel personal les conozco a ustedes, bueno, no a todos, hay
algunos que se han incorporado nuevos, y les doy esa conciencia social y los veo y
trabajan y se desviven, pero hombre, no hagan esto. Es un reproche, se lo digo
encarecidamente. Me duele que ustedes busquen una coma, absurda además,
para cargarse, para votar en contra de una moción y no es la primera vez que lo
hacen.
Mire, hechos son amores y no buenas razones. Al final si lo han hecho ustedes en
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el Parlamento, o no se enteran o hay hipocresía, que me gustaría que no, pero lo
digo sin acritud, se lo digo de verdad. Ustedes saben que yo he apoyado el 99 % de
las propuestas sociales que ustedes han hecho aquí y no le he buscado el pero, la
coma, para cargármelas cuando en el fondo estoy de acuerdo y estoy convencido
que ustedes están de acuerdo en el fondo, porque lo de la concertada no se
sostiene. Además es bueno que el mercado esté libre, lo importante es garantizar lo
público para la gente que lo necesita y eso es lo que estamos pidiendo aquí.
A ver si se enteran de una vez y dejan de hacer ya populismo y demagogia porque
la verdad no quiero enfadarme, me enfado porque no espero yo esto de ustedes, se
lo digo en serio, porque a algunos los conozco personalmente y no se lo doy por
supuesto, me consta. Me consta que quieren beneficiar a la gente más necesitada,
me consta. Por lo tanto, no hagan esto, hombre, que esto no tiene mucho sentido.
Muchas gracias.
Y siento si he tenido cierta vehemencia en mi discurso. Yo soy Miguel García,
Miguel García se expresa así, pero no hay mala fe, no hay acritud y les ruego que si
algo les ha molestado, no lo tengan en consideración porque no lo hago con mala
fe. Muchas gracias.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el
debat.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Con la misma falta de acritud que el portavoz de Ciudadanos se ha referido al
posicionamiento que ha efectuado el grupo de En Comú Podem y sin ningún tipo de
molestia porque aquí estamos para expresar libremente nuestros puntos de vista,
políticos y por tanto a mí me molestaría que alguien no se expresara con total
libertad con respecto a las distintas cuestiones que se traigan a este Pleno.
Precisamente con esa misma libertad creo que no debieran de emitirse
determinados juicios de valor, porque no es menos lamentable hacer determinados
ejercicios en las respuestas para intentar ridiculizar los posicionamientos políticos
de otros grupos municipales, cuando de fondo lo que hay es que en realidad no se
acepta la existencia de modelos sociales y económicos alternativos, que no
necesariamente tienen porqué coincidir con el propio.
Desde nuestro punto de vista, el validar la existencia de centros de carácter
concertado hace un flaco favor al servicio público, no es una coma absurda, es una
confrontación de modelos y puesto que estamos hablando de tal confrontación de
modelos, yo pediría que, por favor, con el mismo respeto que nosotros aceptamos
que haya un planteamiento que contemple esa posibilidad, sea igualmente
respetado el punto de vista que estamos trasladando.
Y una última precisión, y con la misma falta de acritud, yo no sé si no nos
enteramos nosotros o no se enteran ustedes, porque más allá del posicionamiento
que haya podido tener o dejar de tener otro grupo político como es la CUP,
nosotros no validamos en ningún ámbito institucional los planteamientos de
concierto con respecto a la gestión de servicios públicos. Muchas gracias.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Decirle que claro que no le quito legitimidad a lo que ustedes votan aquí, lo que
creo es que no se ponen de acuerdo en otras cuestiones porque no es exactamente
así. Y en cualquier caso, pues claro que sí, pero que la confrontación de modelos
es legítima y está ahí, pero me temo que el que haya privado y lo he explicado
antes, no tiene por qué confrontar, lo que es importante es garantizar lo público en
su máxima expresión, que nadie que no pueda se quede sin una residencia, sin
cualquier cosa de lo público. Eso es por lo que tenemos que luchar todos.
Y luego, oiga mire, estamos en el sistema que estamos y ustedes quieren cambiarlo
radicalmente. Va a ser complicado porque choca con mucha gente. En cualquier
caso, bueno oiga, pues ustedes hacen bien en defender lo que piensan, pero oiga,
al final no pueden enfrentar según qué cosas cuando son buenas para la sociedad,
a nuestro modo de ver y le doy a ustedes toda la legitimidad que tienen, pero
pónganse de acuerdo con sus compañeros para decir lo mismo en todos los sitios.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 27, demana el
vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el
resultat de dita votació a continuació.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la
moció número 27, amb el resultat de la votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 27.- PER ADEQUAR L’OFERTA PÚBLICA DEL SERVEI
RESIDÈNCIA ASSISTIDA PER A PERSONES GRANS A L'HOSPITALET.

DE

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, SEGON i QUART: han estat aprovats amb 24 vots a favor
dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez
Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota,
Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3
vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents
presents en el moment de la votació.
b) Acord TERCER ha estat aprovat amb 19 vots a favor dels representants del
PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
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Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos
Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 8 vots d’abstenció dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García
Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio
Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la
votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
ATENDIDO que en el anterior mandato se alcanzó en l’Hospitalet un amplio
consenso político sobre la insuficiente oferta pública en la ciudad de servicio de
residencia asistida para personas mayores en l’Hospitalet, derivado de la
constatación de que la ratio de plazas de residencia asistida en el municipio
ascendía a 1,65 plazas por cada 100 personas de más de 65 años cuando la ratio
catalana asciende a 4,35, es decir, por debajo de la mitad de la media catalana,
según datos del informe sobre envejecimiento del Centro Superior de
Investigaciones Científicas (CSIC).
ATENDIDO que Uno de los grandes retos de nuestra sociedad a día de hoy es dar
respuesta al progresivo envejecimiento de la población, lo que obliga a desarrollar
políticas para ofrecer, entre otros, los servicios adecuados para dar respuesta a las
crecientes necesidades sociales en atención residencial para personas mayores en
situación de dependencia; reto que en nuestro municipio adquiere una mayor
importancia al presentar una tasa de población mayor de 65 años del 20,5%,
superior a la tasa catalana del 18,83%, según datos del IDESCAT.
ATENDIDO que el Pleno municipal celebrado el 28 de noviembre de 2017aprobó
por una amplia mayoría la moción para aumentar la ratio de residencias para
personas mayores en l'Hospitalet que en su parte resolutiva literalmente acordaba:
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a realizar los trámites necesarios para
destinar solares y/o equipamientos municipales para la construcción de las nuevas
residencias públicas o en régimen de concierto, centros de día y viviendas tuteladas
para la tercera edad en nuestro municipio.
SEGUNDO: INSTAR Al Gobierno municipal a llevar a cabo los trámites necesarios
para conveniar con la Generalitat de Cataluña la cesión de solares y/o
equipamientos municipales para la construcción de nuevas residencias públicas o
en régimen de concierto para la tercera edad en nuestro municipio; estableciendo
un calendario para alcanzar la ratio media de Cataluña en el periodo máximo de 4
años.
TERCERO: INSTAR Al Gobierno municipal a urgir al futuro Govern de la Generalitat
de Catalunya a aumentar en nuestra Ciudad el número de plazas residenciales
públicas o en régimen de concierto para la tercera edad, centros de día, viviendas
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tuteladas, el número y cantidad de las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV),
a actualizar las ratios de personal y mejora de los módulos económicos y a
garantizar las mejoras laborales de los profesionales del sector.
CUARTO: TRASLADAR esta resolución al Departament de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, a la Alcaldía-Presidencia, a las Entidades y Asociaciones
de la Gent Gran de nuestra Ciudad, a las Residencias y Centros de día de la Gent
Gran ubicados en nuestra Ciudad y a los Grupos municipales del Consistorio.
ATENDIDO que el Pleno municipal celebrado el 22 de mayo de 2018 aprobó la
moción para priorizar el uso del suelo público del Ayuntamiento para equipamientos
sociales que en su parte resolutiva literalmente acordaba:
PRIMERO.- INSTAR al Gobierno municipal a actualizar la información recogida en
la web municipal relativa a todos los bienes de dominio público, bienes comunales y
bienes patrimoniales propiedad de este Consistorio; haciendo constar, como
mínimo, su naturaleza, ubicación, destino y dimensiones.
SEGUNDO.- INSTAR al Gobierno municipal a que priorice el destino de los bienes
demaniales y patrimoniales de esta Corporación a equipamientos que atiendan a
las necesidades sociales de los vecinos de nuestra Ciudad; en particular, vivienda
de alquiler social y asequible, guarderías y residencias de tercera edad, centros
públicos de educación obligatoria, entre otros destinos de carácter marcadamente
social.
TERCERO.- INSTAR al Gobierno municipal al cumplimiento, en el término previsto,
a la obligación impuesta por la Ley 18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la
Vivienda; y adopte las medidas necesarias para crear en nuestro municipio un
parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales del 15% respecto al
total de viviendas principales existentes.
CUARTO.- Dar TRASLADO del presente acuerdo al Gobierno municipal; a las
Asociaciones de vecinos de l'Hospitalet de Llobregat, AMPAS y a los Grupos
municipales de esta Corporación.
ATENDIDO que el Parlament de Catalunya ha asumido el consenso de la
insuficiencia de recursos residenciales para personas mayores en l’Hospitalet al
adoptar por unanimidad de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies del 3 de
julio de 2019 la Resolución 460/XII del Parlament de Catalunya, sobre la atención a
la dependencia en l'Hospitalet de Llobregat que acordaba instar al Govern de la
Generalitat a:
1. Aumentar el número de plazas residenciales públicas o en régimen de concierto
para la tercera edad, centros de día y viviendas tuteladas, el número y cantidades
de las Prestaciones Económicas Vinculadas (PEV), actualizar las ratios de personal
y mejora de los módulos económicos de acuerdo con el proceso de revisión y
negociación con las entidades prestadoras de servicios y entidades federativas en
el conjunto del territorio.
2. Adecuar la oferta de los diferentes recursos de atención a la dependencia en el
municipio de l’Hospitalet de Llobregat de acuerdo con la programación de
necesidades para 2020-2023 que elabora el Govern.
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3. Firmar los convenios necesarios con el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat
para la cesión de solares y/o equipamientos de titularidad municipal para la
construcción de nuevas residencias públicas o en régimen de concierto.
4. Partiendo de un estudio detallado de la oferta actual, diseñar un mapa completo
de los recursos de atención a la dependencia en l’Hospitalet de Llobregat,
desarrollando un plan para completar las carencias que se detecten y
calendarizando su entrada en funcionamiento en el menor tiempo posible de
acuerdo con la programación territorial de Servicios sociales especializados del
Govern de la Generalitat 2020-2023.
ATENDIDO que Cataluña es la Comunidad Autónoma que encabeza las listas de
espera en dependencia, según los datos del IMSERSO. La lista de espera asciende
a 18.438 personas en el año 2019 para acceder a una residencia pública, y 11.194
solicitantes han fallecido entre el 2013 y el 2017 sin acceder a una prestación,
según cifras oficiales del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias.
ATENDIDO que la falta de atención no solo afecta a las personas dependientes
sino que implica un factor determinante de la feminización de la pobreza ya que el
95% de las personas que no pueden acceder a un empleo por cuidar a personas
dependientes son mujeres.
ATENDIDO que el Ayuntamiento de l’Hospitalet dispone de fincas adecuadas para
el establecimiento de residencias asistidas.
ATENDIDO que la Programació territorial dels serveis socials especialitzats 20152018 ya contemplaba el Barcelonès (máximo ámbito de concreción territorial de
dicha herramienta de programación) como “zona de actuación preferente” con un
“Grado de prioridad del territorio” “muy alto”.
ATENDIDO que el Govern de la Generalitat está elaborando la programación de
necesidades de recursos y servicios de atención a la dependencia para 2020-2023.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
ACUERDA:
PRIMERO: RATIFICAR el compromiso asumido en el anterior mandato por el Pleno
del Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat para disponer el espacio municipal
necesario para la construcción de residencias públicas para personas mayores.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno Municipal a llevar a cabo las acciones necesarias
para conveniar con la Generalitat la cesión de espacios municipales suficientes
para la construcción de los equipamientos necesarios en l’Hospitalet para tender a
la media catalana de plazas residenciales a medio plazo.
TERCERO: INSTAR al Govern de la Generalitat a incluir en su programación de
necesidades para el 2020-2023 la adecuación a la media catalana de los recursos y
servicios de residencia asistida en el municipio de l’Hospitalet.
CUARTO: TRASLADAR estos acuerdos al Departament de Treball, Afers Socials i
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Famílies de la Generalitat de Catalunya, a la Alcaldía-Presidencia, a las Entidades y
Asociaciones de la Gent Gran de nuestra Ciudad, a las Residencias y Centros de
día de Gent Gran ubicados en nuestra Ciudad y a los Grupos municipales del
Consistorio.
L'H EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM
En relació amb la moció presentada pel grup polític municipal de L’H En
Comú Podem – En Comú Guanyem, número 28, es produeixen les intervencions
següents:
SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Jo explicaré una mica la moció. Un resum que hem fet de la moció.
Està demostrada la importància de l’hora d’esbarjo dels nens i nenes dintre de la
jornada escolar que, després de llargues hores fent esforços de concentració i per
aprendre, necessiten relaxar la ment, descansar i despreocupar-se durant un
interval de temps.
El pati de les escoles és un dels pocs espais, sinó l’únic, pensat exclusivament per
al joc i l’esbarjo dels infants i també un espai educatiu dintre dels centres escolars,
per lo qual el converteixen en un espai privilegiat amb moltes possibilitats.
També són espais per practicar esport, per potenciar el coneixement de la natura,
on desenvolupar horts i per contribuir a l’educació ambiental. I un espai per
fomentar els esdeveniments festius, per a la celebració i per estimular la
convivència de la comunitat educativa.
Malgrat això, ens trobem actualment amb molts patis sovint poc confortables i
estimuladors i molt allunyats de la natura. Una de les principals mancances dels
patis escolars és la falta d’ombra i cal aplicar una solució adient per protegir els
nens del sol a l’hora del pati a les hores i mesos de més calor, ja sigui amb arbres,
fonamentalment amb arbres, pèrgoles o tendals.
En una visita a l’escola Joan Maragall vam poder comprovar la falta d’ombra al pati
en hores d’esbarjo. També la falta de mesures de seguretat als pals de les porteries
i cistelles i elements com escocells i boles de ciment que poden causar accidents
als infants.
Per això demanem al Ple, instar al govern municipal a que desenvolupi a la major
brevetat possible el pla d’ombres de les escoles de L’Hospitalet. I també que apliqui
la dotació pressupostària necessària per desenvolupar aquest pla d’ombres.
També instem al govern municipal a que resolgui amb celeritat les demandes de la
comunitat educativa de l’escola Joan Maragall i també de la resta d’espais
educatius d’escoles de la ciutat que tinguin aquestes mancances i aquestes
necessitats. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament, dóna la paraula als
regidors i les regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de
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menor a major numero de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Esta moción es muy parecida a la que acabamos de debatir
hace unos puntos. El Partido Popular votará a favor. Entendemos que los colegios
de nuestra ciudad necesitan de una manera urgente espacios de sombra, para que
nuestros alumnos puedan disfrutar al aire libre de las diferentes actividades que a
día de hoy, en la mayoría de los casos, no pueden hacer porque resulta casi
peligroso para su propia salud y por tanto, el Partido Popular votará a favor.
Sí que es verdad que ustedes hacen mención y concretan en un colegio, el Joan
Maragall, lo ponen como lamentable modelo, que le falta el espacio de sombra y
que necesita de una manera urgente solucionar ese problema. Nosotros
entendemos que si ustedes hicieron esa visita al Joan Maragall y se dieron cuenta
de que realmente necesita espacio de sombra para que los alumnos puedan
realizar sus actividades, pero si ustedes hacen una ruta o un itinerario por los
diferentes colegios de la ciudad, pasa casi exactamente lo mismo. Por tanto, ya no
es focalizar en un colegio sino que nosotros entendemos que lo que se debe hacer,
como pide la moción, es llevar a cabo un plan de sombras para todos los colegios
de la ciudad y por tanto, lo vemos bien y votaremos a favor.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Sobre la moción que presenta LHECP para la instalación de espacios de sombra
también en los colegios, desde Ciudadanos, igual que lo hemos dicho antes con los
parques, pues en este caso también estamos de acuerdo.
Y estamos de acuerdo en su propuesta a pesar de que también podemos tener
cierta discrepancia en cuanto a la financiación, porque como todos sabemos aquí,
todas aquellas grandes obras o grandes inversiones que tenemos que hacer en los
colegios de nuestra ciudad, no hay que cargarlas a este ayuntamiento, porque la
competencia es de la Generalitat. Lo que podemos hacer es entre todos instar a
que la Generalitat haga su trabajo y financie las mejoras y las reformas en estos
colegios.
Claro, yo en este caso no voy a mirar la marca de la moción, la marca del partido
que la presenta, porque creo que va en esa línea y yo creo que es bueno que aquí
entre todos nos posicionemos en cuanto a las necesidades que tenemos, más allá
de esa discrepancia que podamos tener, pero nosotros sí que se la vamos a
apoyar, a pesar de esa discrepancia que podamos decir, no oiga, estas reformas en
los colegios no las tiene que hacer el gobierno municipal, que podría hacerlas en
base a algún convenio con la Generalitat, pero lo que queremos es que la
Generalitat en este caso se ponga las pilas y que invierta para mejorar la calidad de
vida y la calidad de nuestros colegios, que no lo está haciendo.
Eso es lo que les podríamos decir y en base a eso podríamos variar el sentido del
voto, pero no lo vamos a hacer porque no vamos mirando la marca de quién la
presenta, sino la idea o el planteamiento o el objetivo que tiene para solucionar un
problema como este.
La Generalitat ya sabemos que está en otras, ya sabemos que está en otras, y es
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verdad que es preocupante porque más allá de no invertir lo suficiente en los
colegios, más allá de esta falta de espacios de sombra, pues es verdad que vemos
como los barracones en esta ciudad se eternizan. Pasan los años y no hay
inversiones, vemos cómo, al revés, está pasando todo lo contrario, cuando
decíamos, es que los niños entran en los barracones de los colegios y hasta que no
llegan al instituto, muchas veces no ven un colegio, pero es que estamos viendo
que ese proceso quizás se está alargando más porque estos institutos que cada
vez tienen mayor demanda, y que cada vez tienen mayor número de niños,
estamos viendo que cada vez en lugar de construir nuevos institutos, estamos
viendo que estamos construyendo otra vez nuevos barracones y los barracones
que teníamos antes en los colegios, ahora los estamos aplicando a los institutos y
aquí parece que está todo muy bien y aquí parece que esto es una solución para
dignificar.
En nuestro caso, desde Ciudadanos, no creemos que sea así, que con barracones
y con módulos se dignifique la calidad de nuestros colegios. Yo creo que ahí
tenemos que apretar todos juntos para intentar conseguir tener escuelas de calidad
y sobre todo en este caso, más allá del planteamiento, mirar el objetivo y yo creo
que el objetivo de la moción es bueno y por eso se lo vamos a votar a favor, más
allá de esa discrepancia que es verdad que existe, porque yo también quiero dar un
apoyo al gobierno, decirles que tienen que apretar todo lo que sea para conseguir
esas inversiones, pero que no es competencia suya y no podemos cargárselo todo.
Es cierto que a veces hay esta tendencia a cargárselo todo al gobierno de la ciudad
porque la Generalitat no actúa, pero también hay que ser justos y hay que
reconocer que este gobierno no tiene esas competencias para actuar como quiere y
cuando quiere en los colegios de nuestra ciudad. Esa competencia es de la
Generalitat. La Generalitat ya sabemos que está en otras y que no está invirtiendo
el dinero que tiene que invertir en nuestros colegios, pero tenemos que apretarles
ahí.
Yo, si presentara alguna propuesta en este sentido también, en cuanto a la
Generalitat, pues lo más seguro y lo más coherente es que también la apoyemos,
pero ellos son los responsables y a ellos les tenemos que apretar para que
consigamos, en este caso, los espacios de sombra en nuestros colegios, pero
también las mejoras que también necesitamos en los colegios de nuestra ciudad. Y
por eso se la vamos a apoyar. Gracias.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Esquerra Republicana també votarem a favor de la moció perquè tal
i com hem demostrat i hem defensat a la moció anterior que presentàvem nosaltres
sobre les ombres als parcs infantils, creiem que és un problema important per a un
col·lectiu vulnerable, com són els infants, a les malalties i les cremades per la
radiació solar i perquè creiem que cal afavorir les activitats de lleure.
Entenem, igual que els companys d’En Comú Podem, que l’esbarjo ha de ser una
estona completament necessària per gaudir i jugar, que ha d’afavorir les relacions
socials i perquè a més el pati no només és un espai de lleure, sinó que també ho és
d’aprenentatge i d’ensenyament.
A més la moció també tracta punts sobre la seguretat. La gent en general concep
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els patis com a espais de ciment que són insegurs. Creiem que la seguretat dels
infants també és molt important i aleshores davant d’aquesta creença del gaudir del
lleure, la votarem a favor.
Aprofitar també la intervenció per respondre al company de Ciutadans i parlar de les
inversions que comentava. Recordar-li que el departament d’Ensenyament sempre
ha tingut la mà estesa amb l’Ajuntament de L’Hospitalet i això s’està demostrant ara
mateix. L’estiu del 2019 el departament d’Ensenyament ha invertit més de 2 milions
d’euros en les escoles públiques de L’Hospitalet, de la mateixa manera que ha
invertit més de 2 milions d’euros a la legislatura del 2017-2018. I bé, reiterar que la
votarem a favor.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Per donar resposta a aquesta moció. Jo no em reiteraré amb
els arguments que ja he fet servir en la defensa de la moció anterior, però sí, en
qualsevol cas, reafirmar que l’àrea d’Espai Públic està treballant fortament al
respecte d’aquesta qüestió, seguint els objectius fixats en el mencionat, també
anteriorment, pla del verd urbà que els hi explicava en l’altra moció.
Fruit d’aquest treball podem dir que la feina d’anàlisi d’escola a escola, ja està
acabada i que inclús en alguns casos, ja s’ha treballat amb alguna escola per posar
en marxa les mesures adients per millorar l’ombra disponible pels infants. En
concret, s’ha realitzat una fitxa com aquesta de cada una de les escoles de la ciutat
– El Sr. Alcázar Esteban mostra una fitxa-, on es reflecteixen quins són els espais
exteriors que existeixen, quin tipus de paviment existeix, quina és la superfície
d’ombra disponible en funció de les diferents hores i quina ha de ser la zona
d’ombra final o la zona d’ombra òptima existent a les escoles, un cop fetes aquestes
actuacions, fixant com a criteri que hi ha d’haver com a mínim un metre quadrat
d’ombra per cada alumne que hi hagi en aquesta escola.
A més, també en aquesta fitxa s’estableix quina és la solució que es proposa per
aconseguir incrementar la zona d’ombra, ja sigui a través de la plantació d’arbres en
aquells patis que ho permetin o utilitzant altres estructures com pèrgoles, etc.
I anant una miqueta més enllà inclús, passant de la simple instal·lació d’elements o
plantació d’arbres, a incorporar un concepte més complet com és la naturalització
dels patis de les nostres escoles, modificant la seva estructura, distribució i
elements per tal d’aconseguir un entorn més natural. Concretament estem treballant
amb quatre propostes de naturalització per les escoles Can Bori, Folch i Torres,
Pau Vila i Ramon Muntaner, per posar un exemple d’aquestes proves de
naturalització, que seran proves pilot.
En qualsevol cas i en funció de les prioritats fixades a l’àrea d’Educació, ja hem
actuat a l’escola Pompeu Fabra i tenim previst abans de finals d’any, actuar també
a l’escola Bernat Desclot i a la Charlie Rivel, on també millorarem les cobertes, tal i
com hem aprovat aquest matí a la Junta de Govern i continuar així durant tot el
mandat a la resta d’escoles.
Per tant, tenim el pla, ja l’hem començat a executar i estem determinats a
implementar-lo de forma progressiva, perquè entre altres coses per això l’hem fet,
no per guardar-lo en un calaix. I si els grups polítics ho consideren adient, durant el
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mes de setembre podríem fer una sessió específica per explicar el contingut del pla,
explicar escola a escola tal i com farem també en els diferents Consells de Districte
i amb les entitats relacionades amb el món educatiu.
Sí que no entenem de la moció i per tant aquesta part no li podríem donar suport, el
que citi una escola en concret. Creiem que és un tema que afecta a totes les
escoles, és cert que algunes tenen una problemàtica més evident, estan
identificades i parlades amb l’àrea d’Educació, perquè tenen una exposició de major
nombre d’hores, però anirem fixant les prioritats d’actuació en base al pla que hem
fet i en base a aquesta coordinació amb l’àrea d’Educació, i no tant en funció de
que ens arribi una queixa concreta d’una escola, a través d’un grup o un altre.
En qualsevol cas, l’atendrem, atendrem les necessitats d’aquesta escola també dins
de l’execució d’aquest pla. Creiem que és el més raonable i per tant donarem suport
a la moció. Moltes gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Primer agrair el suport a la moció de la majoria de grups del consistori. Nosaltres
vam visitar aquella escola per una demanda de l’AMPA i la veritat és que hem citat
aquesta escola perquè hi havia una característica especial.
Evidentment que nosaltres aquesta moció l’hem fet per a totes les escoles de la
ciutat i si hem citat exclusivament aquesta escola és per una deferència amb
aquesta AMPA, que sí que ens ha exposat les seves necessitats com a tal.
Però sí que és veritat que evidentment agraïm aquesta explicació que comentava el
Sr. Alcázar d’aquest pla que s’està desenvolupant. Crec que és important per saber,
primer les prioritats, i després l’estat de cada escola. Nosaltres teníem previst visitar
escoles de la ciutat periòdicament per saber en quina situació es trobaven.
I després el Sr. Amadeo, si no ho recordo malament, en la part expositiva s’ha
aprovat una modificació de crèdit dels excedents de la legislatura que anava
precisament destinat a arreglar una sèrie d’escoles de la ciutat, de manteniment i de
tot. És que el que s’està demanant aquí no són obres majors, són manteniments i
són millores de les escoles i jo crec que això també correspon al govern municipal,
per això nosaltres hem fet aquesta crida.
Evidentment que la Generalitat té la seva responsabilitat. Nosaltres demanarem a la
Generalitat o a qualsevol administració la seva responsabilitat envers qualsevol
demanda de la ciutadania, ja sigui escoles, ja sigui escoles bressol, o qualsevol,
però hem aprovat un punt que precisament va destinat en aquesta direcció.
Gràcies.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el
debat.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Que quedi clar. Quan després fem el posicionament, en el punt número 4, que és el
dels trasllats el més exòtic, en el moment de fer els trasllats podem posar
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exclusivament donar el trasllat a totes les escoles de la ciutat?

SRA. ALCALDESSA
Bé, seria una esmena. S’accepta l’esmena? D’acord. Exacte. Té tot el sentit que li
puguem traslladar a totes les escoles de la ciutat i és acceptat per part del grup
proponent.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí. Igual que en el tercer punt ja incloem a totes les escoles de la ciutat, doncs als
trasllats també.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Per tant, el punt 3 quedaria amb totes les escoles?

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Ja ho vam posar.

SRA. ALCALDESSA
El quart?

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
És que nosaltres vam afegir en el punt 3, que ho vam enviar a tots els grups, si no
recordo malament, i a Secretaria. Al punt 3 nosaltres vam afegir “i a totes les
escoles de la ciutat”. Estava modificat. Després de “presidència”.

SRA. SECRETÀRIA
Estem parlant de coses diferents. Estem parlant de les demandes d’instal·lació
d’ombres a les escoles, però el Sr. Belver em sembla que parlava dels trasllats.

SRA. ALCALDESSA
Sí. Això era en els trasllats. La moció està com està, la que hem debatut i l’únic
tema és afegir en els trasllats “a totes les escoles de la ciutat”.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Hi estem d’acord.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 28, demana el
vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el
resultat de dita votació a continuació.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara la número 28
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aprovada parcialment amb esmenes, amb el resultat de la votació que es recull a
continuació.
MOCIÓ 28.- PEL
DESENVOLUPAMENT
I
DOTACIÓ
ECONÒMICA
NECESSÀRIA PEL DESENVOLUPAMENT DEL PLA D’OMBRES A LES
ESCOLES DE L’HOSPITALET.
Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel
Sr. Antoni García Acero, portaveu del grup polític municipal d’ERC, i acceptada pel
grup proponent, que es transcriu seguidament, la qual ha estat aprovada
parcialment i amb esmenes.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun
dels punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a)

Acords PRIMER, SEGON i QUART: han estat aprovats per unanimitat
dels assistents presents en el moment de la votació.

b)

Acord TERCER ha estat rebutjat amb 14 vots en contra dels representants
del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian
Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i amb 13
vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana
M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
Atès que està demostrada la importància de l’hora d’esbarjo dels nens i nenes
dintre de la jornada escolar, ja que, desprès de llargues hores fent esforços de
concentració i per aprendre necessiten relaxar la ment, descansar i despreocuparse durant un interval de temps.
Atès que l’interval de temps de l’esbarjo facilita el desenvolupament d’habilitats
socials com l’afectivitat i l’empatia així com desenvolupar la imaginació i la
creativitat agrupant-se per jugar i gaudir en companyia.
Atès que el pati de les escoles és un dels pocs espais, si no l’únic, pensat
exclusivament per al joc i l’esbarjo dels infants i també un espai educatiu dintre dels
centres escolars, per lo qual el converteixen en un espai privilegiat amb moltes
possibilitats.
Atès que els patis de les escoles estan plens de recursos per a l’aprenentatge. Són
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essencials per al desenvolupament de la capacitat de jugar amb un immens
potencial pel que fa als seus beneficis educatius. Com espai és un recurs
inestimable en el desenvolupament personal, la gestió emocional, la millora en les
formes d’organització, de cooperació i col·laboració. La convivència amb els altres
respectant les normes i els hàbits, el diàleg i assumir responsabilitats.
Atès que els patis de les escoles també són espais per practicar esport, per
potenciar el coneixement de la natura on desenvolupar horts i per contribuir a
l’educació ambiental.
Atès que els patis de les escoles són també un espai per fomentar els
esdeveniments festius, per a la celebració i per estimular la convivència de la
comunitat educativa.
Atès que per tot l’exposat caldria proposar experiències i provocar reflexions que
suposin un avenç qualitatiu en la millora dels patis, dins el projecte educatiu escolar
per explorar el seu gran potencial.
Atès que ens trobem actualment amb patis sovint poc confortables i estimuladors i
molt allunyats de la natura.
Atès que una de les principals mancances dels patis escolars és la falta d’ombra i
que cal aplicar una solució adient per protegir els nens del sol a l’hora del pati, a les
hores i mesos de més calor, ja sigui amb arbres, pèrgoles o tendals.
Atès que en una visita a l’Escola Joan Maragall vam poder comprovar la falta
d’ombra al pati en hores d’esbarjo, també la falta de mesures de seguretat dels pals
de les porteries i cistelles i elements com escocells i boles de ciment que poden
causar accidents als infants.
Atès que la comunitat educativa de l’Escola Joan Maragall i l’Àrea d’Educació de
l’Ajuntament de L’Hospitalet en reunions al febrer i juny d’aquest any 2019 va
reclamar un seguit d’actuacions per solucionar el tema d’ombres, dintre del Pla
d’Ombres de l’Ajuntament com, per exemple, les realitzades a l’escola Bernat
Desclot, així com la col·locació d’elements de seguretat de les porteries i cistelles
dels pati.
Atès que la comunitat educativa de l’Escola Joan Maragall continua fent gestions
amb l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament respecte al Pla d’Ombres i l’actuació a la
seva escola.
El Ple de l’Ajuntament a proposta del grup polític Municipal L’Hospitalet En Comú
Podem–En Comú Guayem (LHECP-ECG) acorda:
PRIMER.- Instar al Govern Municipal a que desenvolupi a la major brevetat possible
el Pla d’Ombres de les escoles de L’Hospitalet.
SEGON.- Instar al Govern Municipal a que apliqui la dotació pressupostaria
necessària per desenvolupar el Pla d’Ombres a les escoles de l’Hospitalet a la
major brevetat possible.
TERCER.- Traslladar aquests acords a l’AMPA i a la direcció de l’Escola Joan
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Maragall, a l’Associació de Veïns de Sant Josep, al Consell Educatiu i a totes les
escoles de la ciutat.
PARTIT POPULAR DE L'HOSPITALET
En relació amb les mocions presentades pel grup polític municipal del Partit
Popular de L’Hospitalet, números 29 i 30, es produeixen les intervencions següents:
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular presentaba dos mociones, una de ellas
es la relativa a la reparación de las deficiencias estructurales aparecidas en las
viviendas en la carretera de Collblanc, 155. Esta moción la vamos a dejar encima
de la mesa, atendiendo que hemos hablado con el equipo de gobierno y nos ha
manifestado que se están desarrollando diferentes actuaciones, estudios para
intentar dar solución a los vecinos y las vecinas del inmueble y por tanto, nosotros a
la espera de saber y conocer las conclusiones de ese estudio, dejamos la moción
encima de la mesa.
Respecto a la moción que el Partido Popular presenta respecto a la renovación del
pavimento del actual campo de rugby de L’Hospitalet, el club de L’Hospitalet fue
fundado en el 73, desde entonces ha venido desarrollando grandes aportaciones al
deporte de la ciudad, especialmente también al deporte base. L’Hospi, como se le
conoce, consolida el deporte de base, como digo, en la ciudad y así ha situado este
deporte en las principales categorías deportivas, tanto a nivel local, autonómico
como nacional; especialmente también destacar el papel de la categoría femenina.

Essent les 13:07 hores abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr.
Cristian Alcázar Esteban, 2on Tinent d’Alcaldia.

Durante la temporada el campo de rugby, el Feixa Llarga, da cobertura a mucha
actividad deportiva de diferentes competiciones profesionales y no profesionales,
escuelas, produciéndose, como según nos comentan, lesiones provocadas por el
mal estado del pavimento, que podrían evitarse con la sustitución de dicho césped,
en este caso.
Ante el malestar de diferentes jugadores, jugadoras, padres y socios del club y que
han hecho llegar estas quejas al grupo municipal, nosotros presentamos esta
moción porque entendemos que además el ayuntamiento, si bien lleva ciertos años
explicando que se va a producir ese hecho, pero la realidad es que a día de hoy
todavía no se puede contar con él y por tanto, nosotros hemos decidido presentar la
moción.
Nosotros entendemos que hay otros campos que han sustituido ya el pavimento, el
césped natural por hierba artificial, no es una cuestión puramente estética, sino ya
hay otros municipios, podemos hablar del campo de rugby de Cornellà, Martorell,
Sitges, incluso Barcelona ciudad, que ya han hecho esa sustitución y nosotros
entendemos que el hecho de modificar y sustituir ese césped natural por el césped
artificial aportaría ventajas a la hora, no solamente del mantenimiento, que sería
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muchísimo menos costoso a la hora de mantener, el tema del riego y demás.
Nosotros además entendemos que los jugadores y las jugadoras que practiquen
rugby allí, están menos expuestos a que puedan sufrir lesiones.
Por tanto, desde el Partido Popular instamos al Ayuntamiento de L’Hospitalet para
que lleve a cabo el proyecto de remodelación de la pavimentación del campo de
rugby, ubicado en la calle Residencia número 22, con el objetivo de garantizar la
seguridad de los deportistas y unas condiciones de juego idóneas que eviten
lesiones, así como mantener un aspecto visual digno.
Segundo, instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet para que sustituya la actual
pavimentación por césped artificial, dada las numerosas ventajas que tanto para los
usuarios del campo como en materia de ahorro de costes, presenta dicha opción.
Y tercero, instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a que dicho proyecto de
remodelación se realice tan pronto como sea posible y así poder celebrar las
futuras competiciones en las mejores condiciones posibles.

El Sr. Cristian Alcázar Esteban, que presideix la sessió en aquest moment, per al
seu posicionament, dóna la paraula als regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies. Si bé compartim gran part del diagnòstic que fa el Partit Popular, entenem
des del nostre grup municipal que la instal·lació de la gespa artificial al camp de
rugbi, no és la millor opció per solucionar les deficiències, que sí són certes i
remarquem del terreny de joc del camp. El millor escenari per desenvolupar
l’activitat esportiva del rugbi, entenem és en gespa natural, això sí, en condicions
òptimes.
En última instància, al que aspira la gespa artificial és a imitar o simular la gespa
natural, pel que considerem que disposar de gespa natural per poder gaudir del
rugbi, sense haver de recórrer a instal·lacions artificials, és positiu perquè insisteixo,
tenen l’objectiu de simular l’experiència i les qualitats de joc en gespa natural.
On s’acaba optant per gespa artificial al final, és en països o regions on les
condicions climàtiques no permeten el creixement i manteniment de la gespa
natural en condicions òptimes, o en aquells camps on hi ha una activitat molt
intensiva o es juga a més d’un esport, s’entrena més d’un esport i per tant, costa
molt més el manteniment d’aquest camp.
El nostre grup entén que el què planteja el Partit Popular seria una bona mesura si
com passa en altres municipis, el camp s’utilitza per practicar no només el rugbi,
sinó molt més esports, que fan molt més complicat el manteniment de la gespa
natural i en aquest cas, sí que la gespa artificial pot acabar solucionant aquest
problema, però entenem que tampoc és el cas del camp de rugbi de l’Hospitalet.
Sobretot, la gespa artificial sí que no és aconsellable per a la pràctica del rugbi pels
problemes de lesions i sobretot perquè és més abrasiva la gespa i pot provocar més
lesions que no pas la gespa natural si, insisteixo, està ben cuidada.
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La pròpia regulació 22 de la World Rugby, estableix i diu, cito literal: “el rugby es un
deporte de contacto y existen peligros inherentes en la práctica del rugby sobre
cualquier superficie incluida el césped artificial en el rugby”.
Així que totalment d’acord amb la necessitat d’instar al govern per a què posi els
mitjans necessaris per deixar en condicions òptimes el camp de rugbi, però la
nostra aposta entenem que ha de ser la gespa natural i no en artificial. Merci.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Nosotros… es verdad que alguna de las cosas que ha dicho el grupo de En Comú
Podem, podemos suscribir alguna cosa, pero no es menos cierto que al final es
complicado. Yo he vivido el deporte muchos años y evidentemente al final lo que se
quiere es la comodidad, el que se pueda utilizar por los máximos practicantes, tener
en cuenta que hay escuelas, que hay mucha gente que no soporta eso.
A mí particularmente, y lo tengo que decir así, a mí me gustaría efectivamente que
se pudiera mantener y tuviéramos más campos de hierba natural por muchos
motivos. El primero porque el rugby precisamente es un deporte que se presta a
eso, que a todos nos gusta ver esas melés, ese tipo de deporte se presta más a
verlos embarrados, en definitiva le estás quitando un poco de ese “glamour” a ese
deporte, pero no es menos cierto que al final hay que ser un poco… sí porque para
mí es glamour ver a los… lo digo por la sonrisa que hace el Sr. Fran Belver. Es
glamour ver a deportistas como se fajan ahí en una melé y salen embarrados. Eso
es el deporte, la esencia del deporte del rugby, es la esencia. Y ahora si te caes al
suelo y te levantas que no tienes ni vamos, pues oiga, le quita ese “glamour”. Para
mí, si yo fuera el practicante, prefiero el otro, pero es complicado.
La sociedad avanza, es cierto que necesitamos hacer el deporte cada vez más
inclusivo, que haya campos que se puedan utilizar muchas más veces y demás.
Eso la respuesta la da, de momento, la hierba artificial. Tenemos que ir avanzando
en hierbas artificiales que se parezcan cada vez más. Y en cuanto a las lesiones, yo
recuerdo el “afer” que tuvimos con el Deportivo y no me vale. No me vale porque
hay más lesiones, seguramente, si lo comparamos con eso en un campo lleno de…
donde hay toperas, donde caben elefantes en los baches y ahí puedes torcerte un
tobillo mucho más fácilmente que en una superficie regular. También es cierto que
por contra, el juego del deporte del rugby no es de preciosismo, de pasar el balón
en línea recta, como es el fútbol y tal. Por tanto, es donde a mí no me gusta, pero a
nivel plástico, de verlo.
Essent les 13:14 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

Pero dicho esto, yo voy a estar a favor de la moción porque le soluciona un
problema al ayuntamiento y especialmente a los deportistas que necesitan, porque
cada vez hay más practicantes, una instalación que les dé muchas más horas de
poder utilizarla y esto evidentemente no tenemos la suerte, ni tenemos sitio en
nuestra ciudad para tener 3 o 4 campos de rugby, que serían los que harían falta
para mantener medianamente bien esa hierba natural, aparte del consumo de agua,
porque también tiene sus beneficios la hierba artificial. Es decir, seguramente y
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luego que el mantenimiento es cada día y los clubes hoy con los pocos recursos
que tienen, tienen problemas y dificultades para tirar adelante esa actividad
medianamente utilizable con más horas.
Así que en esa dirección y habiendo dicho lo que he dicho, y estando de acuerdo
en algunas cosas de las que dice En Comú Podem, porque a mí me gusta el
deporte de esa manera, concretamente el rugby, pero no estamos hablando de lo
que me gusta a mí, sino lo que realmente tiene más beneficio social y nos va a
ayudar más. Así que yo no podía dejar de decir lo que yo pienso, ya lo expresé el
otro día en la comisión que hablamos previamente de esto, pero obviamente hay
que ser objetivos, ir a lo que realmente dé más garantías y más resultado para que
podamos practicar el deporte con garantía de que no nos va a fallar, y de que
también habrá muchas inclemencias meteorológicas que no nos permitan tener un
buen estado de la hierba.
En definitiva, que al final estos campos que tiene tanto uso, se convierten en un
problema y ante eso la sociedad y la tecnología han dado y ese es el camino al
final, hasta que no se descubran otras hierbas que se parezcan más a la natural,
tenemos las que tenemos, que no son malas porque han evolucionado mucho y hay
que hacerlo, ¿por qué? Porque nos va a permitir practicar más deporte, más chicos
y tener más equipos que en definitiva es a lo que aspiramos y al que le guste el
deporte del rugby pues que tenga la posibilidad de estar en una instalación, donde
no se va a quedar con falta de horarios.
Por tanto, yo creo que esto está bien, dicho lo dicho, nosotros obviamente
votaremos a favor y haciendo la salvedad que he dicho de que a mí me gusta más
el rugby en hierba natural y ver a los jugadores embarrados. Sí, sí, sin ninguna
duda, le quitamos el glamour, pero en cualquier caso, ese es el futuro. Veo que se
ríen pero a mí me gusta de vez en cuando comentar las cosas sin acritud, bien, y
quitándole hierro al tema, porque si no, aquí acabamos que luego la paella no hay
quién se la coma, se lo digo yo, o sea que no se rían. Gracias.

SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Sobre la moció del Partit Popular, la votarem a favor. Coincidim amb aquesta
reivindicació, que és una reivindicació del Club Rugbi d’aquesta ciutat, de la que
també té coneixement la pròpia àrea d’Esports.
Envers el debat del tema de la gespa, jo crec que és un element que hauria d’estar
pactat amb la gent que practica el rugbi i el club. En aquests moments, nosaltres
desconeixem si volen tenir-ho amb gespa artificial o gespa natural. Crec que la seva
opinió val molt més que la que puguem tenir nosaltres a nivell individual en aquest
Plenari.
I sí que esperem que aquesta demanda, que crec que és compartida per tots els
grups polítics, es pugui executar dintre dels terminis que siguin més ràpids i
sobretot pugui incorporar-se també al pla d’inversions, que suposo farà l’equip de
govern i que es presentarà en aquest Plenari.

SR. PLAZA LAO (PSC)
Gracias Alcaldesa. Como la mayoría de nosotros sabemos, L’Hospitalet es un
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referente a nivel nacional de deporte. No somos precisamente una ciudad que esto
del deporte lo hayamos descubierto ahora, sino que históricamente hemos hecho
un trabajo notable y destacado.
Este ayuntamiento es uno de los que más invierte a nivel nacional en esa materia y
además en este mandato, lo que nos gustaría es contar con la complicidad, estoy
seguro que sí, de la Diputación, de la Generalitat y del Consejo Superior de
Deportes.
Hace una semana justo, esta sala de Plenos estaba llena a rebosar de jóvenes
deportistas, en el acto de reconocimiento de méritos deportivos y fue un placer
además contar con los miembros de las fuerzas políticas, de diversas fuerzas
políticas.
El hecho de que el deporte sea una materia de un cierto consenso es de agradecer
y que todos apoyemos el deporte de base y en especial, además que es uno de los
objetivos de este mandato, el deporte femenino.
Además, durante el año hay momentos para poder compartir a nivel deportivo.
Cada fin de semana podemos visitar cualquiera de las instalaciones y yo me brindo
con cualquiera de ustedes, de vosotros, a asistir, tenemos además en octubre la Nit
de l’Esport o en noviembre el cross más importante a nivel escolar de toda
Cataluña.
Por tanto, este debate es enriquecedor en el sentido de que se habla de deporte,
que es una materia en la que todos estamos bastante de acuerdo y tenemos un
cierto consenso.
En cuanto a lo que hablamos del club deportivo, del Rugby Club L’Hospitalet, es
verdad que es una reivindicación histórica y que nosotros tuvimos un encuentro
reciente con la nueva junta, que además hay un nuevo equipo directivo en el club y
ellos nos planteaban evidentemente esta cuestión del césped artificial como una
materia a tener en cuenta, se ha de hacer a la mayor brevedad.
Nosotros lo llevamos en nuestro programa electoral y que este programa electoral
al haber ganado las elecciones se convierte en programa de gobierno y se
incorpora al plan de inversiones 2019-2023.
Sí que conviene recordar históricamente qué se ha hecho en esa instalación. Los
veteranos de Bellvitge, como la Núria Lozano o la Maite Revilla o yo, sabemos que
este campo de rugby en su día estaba en otra ubicación dentro de la Feixa Llarga,
estaba en una esquina más apartada y no reunía ninguna condición. Era un campo
que habían hecho ellos mismos.
En el año 90 se inauguró este campo, esta actual instalación. En el 2009 se invirtió
medio millón de euros en la renovación de los vestuarios que están en buenas
condiciones. En el 2015 se hizo una primera inversión en la grada de 124.000
euros. En el 2016 se elaboró un anteproyecto de posible cambio del césped artificial
para saber de qué estamos hablando y qué se necesita, y en el 2017 se hizo una
segunda fase en la reforma de la grada de 80.000 euros.
Durante el mandato, por tanto, nos comprometemos a poner en marcha esta
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reforma, pero llevarla a cabo no es tan fácil como cambiar un césped artificial por
otro césped artificial, como haremos próximamente en campos de fútbol, sino que
se necesitan una serie de obras complementarias.
Concretamente, permitidme que las cite: se tiene que mover tierras y perfilar
taludes; se tiene que construir un sistema de drenaje en el campo, una red de riego;
ampliar la anchura del campo y la valla perimetral para que las medidas sean las
adecuadas para la homologación a nivel internacional; se deben cambiar los palos y
los banquillos; se deben modificar los espacios de seguridad y se debe adaptar el
alumbrado público.
Por tanto, todas estas reformas en un club puntero, que como bien decía la Sra.
Esplugas además tiene el equipo femenino en la máxima categoría, se irán llevando
a cabo y que casan con la filosofía de nuestro proyecto para estos próximos cuatro
años, que se sintetiza en cuatro palabras: fortalecer entidades y mejorar
instalaciones. Gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. En primer lugar agradecer a los grupos que han dado
apoyo a la moción y segundo hacer unas matizaciones a los comentarios que ha
hecho En Comú Podem.
Decirle que seguramente lo ideal para todos sería poder gozar de un campo de
rugby con césped natural, pero al final hay que ser prácticos y nosotros desde el
grupo Popular nos hemos puesto en contacto no solamente con gente del club, sino
con entrenadores, incluso de otros clubes de rugby, que entrenan a jóvenes y a
profesionales y ellos lo que nos comentan es que cuando usted hablaba del tema
de las lesiones, hay muchísimas menos lesiones en un césped artificial que en un
césped natural.
También debemos tener claro el tema de la climatología de la ciudad de
L’Hospitalet. El mantenimiento de un césped natural es muy costoso y las ventajas
que proporciona el césped artificial respecto al natural, pasa que por ejemplo los
días de lluvia un césped natural no se pueda practicar porque hay charcos, porque
se hace impracticable en muchas de las ocasiones, mientras que un césped
artificial lleva unas canalizaciones, como explicaba el regidor de deportes, hay una
inversión pero luego también hay unas canalizaciones, se hacen una serie de
inversiones en el propio terreno para que el agua de la lluvia se pueda reutilizar y
mantenga el césped artificial en óptimas condiciones. Por lo tanto, no quema, como
decían ustedes, a los jugadores que caen en el terreno de juego.
Por tanto, unas matizaciones respecto a lo que ustedes comentaban y en cualquier
caso, agradecer a los grupos que han dado apoyo a la moción. Gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 29, demana el
vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el
resultat de dita votació a continuació.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, finalitzat el debat, declara aprovada la
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número 29 i es deixa sobre la taula la moció número 30, amb el resultat de la
votació que es recull a continuació.
MOCIÓ 29.- PER SOL·LICITAR QUE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
RENOVI EL PAVIMENT ACTUAL DEL CAMP DE RUGBY L’HOSPITALET
SUBSTITUINT-LO PER GESPA ARTIFICIAL.
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, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots
d’abstenció dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el
moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
El Rugby Club L’Hospitalet fue fundado en el año 1973 y desde entonces ha venido
desarrollando con éxito grandes aportaciones al deporte de la ciudad de
l’Hospitalet.
El Club, conocido comúnmente como el l’Hospi, ha contribuido a consolidar el
deporte base de la ciudad y ha situado dicho deporte en las principales categorías
deportivas a nivel nacional.
Durante la temporada deportiva, el campo del Rugby Club L’Hospitalet da cobertura
a mucha actividad deportiva en las diferentes competiciones (ya sea en categorías
profesionales o no) produciéndose lesiones provocadas por el mal estado de la
pavimentación que podrían evitarse con la sustitución del césped.
Ante el malestar de diversos jugadoras y jugadores, padres y socios del Rugby Club
L’Hospitalet que han hecho llegar a este grupo municipal referentes al estado
deficiente de la actual pavimentación del campo que reclaman a este Ayuntamiento
-desde hace tiempo- que a la mayor brevedad posible se realicen los trabajos que
sean necesarios para dotar a este emblemático equipamiento deportivo de la
ciudad de las condiciones óptimas para la práctica deportiva del Rugby.
En otros campos de Rugby de localidades próximas como es el caso, por ejemplo,
del Campo de Rugby de Cornellà se ha sustituido la hierba natural por césped
artificial aportando beneficios deportivos y minimizando el mantenimiento.
El césped artificial aporta a la práctica deportiva del rugby las siguientes ventajas:
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Con el césped artificial se reduce significativamente el mantenimiento
necesario para que el aspecto del campo se mantenga inalterable toda la
temporada.
A diferencia de césped natural el césped artificial no acumula bacterias,
ácaros, o insectos.
El césped artificial supone un ahorro considerable de las labores de riego y
mantenimiento, con el considerable ahorro de agua.
La suavidad de su superficie le hace especialmente atractivo para la práctica
deportiva de los niños.
No produce irritaciones, ni reacciones alérgicas de ningún tipo.

Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet para que lleve a cabo un
proyecto de remodelación de la pavimentación del campo de Rugby L’Hospitalet,
ubicado en C/Residencia nº22 08907 L’Hospitalet, con el objetivo de garantizar la
seguridad de los deportistas, unas condiciones de juego idóneas que eviten
lesiones, así como mantener un aspecto visual digno.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento para que sustituya la actual pavimentación por
césped artificial dada las numerosas ventajas que tanto para los usuarios del
campo como en materia de ahorro de costes presenta dicha opción.
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento para que dicho proyecto de remodelación se
realice tan pronto como sea posible y así poder celebrar las futuras competiciones
en las mejores condiciones posibles.
CUARTO.- Dar traslado de los siguientes acuerdos al Rugby Club L’Hospitalet i a
las AAVV de Bellvitge i al Área de Deportes del Ayuntamiento.
MOCIÓ 30.- PER SOL·LICITAR QUE ES PROCEDEIXI DE MANERA URGENT
A LA REPARACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES ESTRUCTURALS APAREGUDES A
L’HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL UBICADA A LA CARRETERA DE
COLLBLANC, 155.
A petició de la Portaveu del grup polític municipal proponent, Sra. Sonia Esplugas
González, de conformitat amb el que preveu l’article 45.4 del Reglament Orgànic
del Ple vigent es declara sobre la taula la moció núm. 30.

SRA. ALCALDESSA
Hem arribat quasi a l’últim punt. Queda el número 31, que és precs i preguntes.
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31.- PRECS I PREGUNTES
a) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita.
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Per part dels/de les regidors/es 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 8 preguntes per escrit que han tingut entrada
en el Registre General els dies 27 de maig, 12 de juny i 1 i 5 de juliol de 2019 i, per
tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’acta de la sessió, es transcriuen
literalment:
1.- RGE núm. 55376, de 27 de maig de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En relació als permisos d’ocupació de la via pública per part de partits i grups
polítics per la realització de paradetes informatives durant la campanya electoral en
els espais públics que no estan regulats expressament per la Junta Electoral.
El dijous, 23 de maig, es va instal·lar una paradeta del grup VOX en la plaça de
l’Ajuntament. Es dóna la circumstància que l’Ajuntament, ens va denegar el permís
per a la realització d’una paradeta en la mateixa plaça durant el mateix mes de
maig, al·legant que “no es concedeixen taules en la plaça”. Per aquest motiu vam
informar la Guàrdia Urbana, però el resultat va ser que VOX va continuar ocupant
aquest espai públic sense cap mena de problema.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1.
Disposava VOX de permís per a instal·lar una paradeta el dia 23 de maig en
la plaça de l’Ajuntament?
2.
En cas que es disposés de permís, quin és el motiu pel qual se li concedeix
a VOX i no a ERC?
3.
En cas que no disposés de permís, com és que la Guàrdia Urbana no va
impedir que la paradeta continués instal·lada?
4.

S’ha realitzat alguna actuació posterior sobre aquest tema?

5.
Podem disposar de la relació dels permisos concedits per l’Ajuntament als
partits, grups i coalicions per a la realització de paradetes informatives, actes o
qualsevol altra activitat en els espais públics o locals municipals en llocs i dies que
no estan expressament regulats per la Junta Electoral?”
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- 5035
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 55376 i data 27 de maig de 2019, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari, en relació a “1. Disposava VOX de permís per a instal·lar una
paradeta el dia 23 de maig en la plaça de l’Ajuntament...”.
En resposta a les seves preguntes indicar-li que no consta cap petició per part del
grup VOX i per tant no es va autoritzar cap taula informativa a la plaça de
l’Ajuntament el passat 23 de maig de 2019.
Quan es va detectar la presència d’una ocupació de via pública pel partit VOX en la
plaça de l’Ajuntament, els agents van contactar amb el responsable del partit i li van
demanar el permís. Com no ho va presentar i va indicar que l’estava tramitant, se li
va requerir perquè retiressin els objectes dipositats a la via pública i va manifestar la
seva negativa a procedir de la manera indicada pels agents.
Des de la central de comandament es va intentar contactar per telèfon amb la Junta
electoral de zona i no va ser possible.
Des de l’oficina de sancions es va rebre per nota interior, informe de Guàrdia
Urbana, en relació a l’ocupació no autoritzada de la via pública pel grup VOX el
passat dia 23 de maig de 2019 a la Plaça de l’Ajuntament, per tal de procedir, si
s’escau, el corresponent expedient sancionador.
A la vista de l’informe de Guàrdia Urbana on es posa de manifest que atès que els
agents van requerir per tal que deixessin sense efecte l’activitat i procedissin a
retirar els objectes de la via pública, i la persona que va dir ser el responsable del
partit polític, va manifestar la seva negativa a procedir de la manera indicada pels
agents, des de l’oficina de sancions s’iniciarà un expedient sancionador per ocupar
la via pública sense permís ni autorització i la sanció es veurà agreujada per la
intencionalitat de l’acte.
Atentament,”
2.- RGE núm. 63077, de 12 de juny de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes De la plaça de la Constitució (c. Major / c. Sant Roc) a
l’alçada del núm. 1-5, del barri del Centre ens han fet arribar la seva queixa referent
a la greu dificultat que suposa l’accés a les persones que circulen amb carrets,
cadires de rodes i caminadors als domicilis, ja que la rampa que fan servir
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habitualment es troba ocupada durant una bona part del dia per diferents vehicles
de repartiment de mercaderies. En la pràctica, aquesta rampa actua de facto com a
espai de “càrrega i descàrrega” impossibilitant l’accés als vianants, que es veuen
obligats a donar tota la volta buscant una altra rampa de la plaça, que molts cops,
també està ocupada, en aquest cas per motos.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el govern municipal aquest problema?
2. El govern municipal permet l’aparcament de vehicles en aquesta rampa?
3. Quina actuació té prevista el govern municipal per resoldre aquest
problema?”

- 5036
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 63077 i data 12 de juny de 2019, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
al Ple Ordinari, en relació a “Alguns veïns i veïnes de la plaça de la Constitució (c.
Major/c. Sant Roc) a l’alçada del núm. 15, del barri del Centre...”.
En resposta a les seves preguntes indicar-li que el servei de Guàrdia Urbana no té
constància de la situació descrita, referent a vehicles que estacionen en la rampa
del lloc per realitzar labors de càrrega i descàrrega, dificultant el pas. Tanmateix
comprovat el programa de gestió d’incidències, durant el 2019 no s’ha rebut cap
trucada sobre la qüestió descrita.
Aquest govern municipal permet únicament l’aparcament i la càrrega i descàrrega
en les zones habilitades a tal efecte.
Per últim, informar-li què des del servei de Guàrdia Urbana s’informarà a les unitats
de zona per actuar sobre els estacionaments indeguts, si es produeixen, en el lloc
indicat.
Atentament,”

3.- RGE núm. 63078, de 12 de juny de 2019
“Coque Garcia, Portaveu adjunt del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
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El passat 30 d’abril el Ple va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup
municipal de CiU, amb adhesió de CUP-PA, perquè l’Ajuntament faci que el servei
de “bicisharing” compleixi la normativa sobre accessibilitat.
La moció acordava instar al compliment, en un termini de màxim de 15 dies, de les
prescripcions de la Síndica de Greuges de l’Hospitalet sobre les bicicletes
compartides a l’Hospitalet i que reflexa la resolució final 23/2019, de 28 de març de
2019, en la que es demana:
- Sol·licitar a l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme que faci una regulació
específica i contemplant:
A. Delimitar la capacitat real de la ciutat per assumir bicicletes d’ús compartit, tenint
en compte la necessitat de compatibilitzar en les vies i els espais públics la
convivència i l’estàndard legal d’accessibilitat.
B. Establir els requisits i els criteris objectius que permetin a les empreses
interessades en la prestació d’aquest servei, accedir en condicions d’igualtat a
les corresponents autoritzacions.
C. Establir les condicions de prestació d’aquest servei tenint en compte que cal:
a. Regular específicament l’aparcament de les bicicletes compartides sense
ancoratge a la ciutat, contemplant que, aquest, sempre, hagi d’estar a la
calçada i mai a la vorera.
b. Determinar que pel cas que les bicicletes estiguin aparcades a vorera,
aquestes han de ser retirades per l’empresa gestora o bé, subsidiàriament
per l’Ajuntament, en el termini que marqui la regulació, aplicant el
procediment sancionador corresponent.
c. Qualsevol altre aspecte que vagi en la línia de millorar l’accessibilitat
universal de la nostra ciutat i el bon ús de les bicicletes.
Durant el Ple, el regidor responsable de l’Àrea Sr. García Mompel es va
comprometre a que “en 15 dies jo li passaré resultats”, i el regidor de govern Sr.
Jiménez Ariza va afirmar que “estamos trabajando en ello y además rápidamente se
implantarán las medidas que pidió la Síndica”.
Per aquest motiu, i ja sobrepassat folgadament el termini màxim aprovat e 15 dies,
el grup municipal d’Esquerra Republicana li pregunta al govern municipal:
1. En quin estat es troba el compliment de la resolució final 23/2019 de la Síndica
de Greuges, pel que fa a la delimitació real de la ciutat per assumir aquest tipus
de bicicletes i, en especial, els punts relatius a que les bicicletes sense
ancoratge hagin d’estar aparcades sempre a la caçada i mai a la vorera,
procedint a la seva retirada aplicant el procediment sancionador corresponent?”

- 5037
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 63078 i data 12 de juny de 2019, i segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada
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al Ple Ordinari, en relació a “El passat 30 d’abril el Ple va aprovar per unanimitat la
moció presentada pel grup municipal de CIU, amb adhesió de CUP-PA, perquè
l’Ajuntament faci que el servei de “bicisharing” compleixi la normativa sobre
accessibilitat...”.
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
A.- La capacitat real de la ciutat per bicicletes d’us compartit s’estima en 1000
vehicles.
En aquest moments estan en servei 500 bicicletes.
La capacitat real de la ciutat va venir estimada pels estudis que realitzats per l’AMB
respecte a una possible ampliació del Bicing a l’Hospitalet i a la relació del PMUS
que incorporava un increment de la quota modal de la bicicleta compatible amb el
parc mòbil de la ciutat. Una quota estimada en el 4,15% del total de vehicles de dos
rodes que a l’Hospitalet en xifra censada ascendeix a 24.080 vehicles.
B.- En aquest moments s’està realitzant una prova pilot per valorar la conveniència
de incorporar les bicicletes compartides com un servei Metropolità. Per això, es va
establir un grup de treball junt a l’AMB per dissenyar com hauria de ser i les
condicions d’accés.
C.a) La regulació de les bicicletes ve establerta en l’Ordenança de Mobilitat i
en tot cas, aquesta regulació no pot ser més restrictiva que amb els vehicles de
motor de dos rodes i amb les bicicletes privades. Volem fer esment que la bicicleta
es un vehicle totalment sostenible i que s’ha de potenciar segons el Pla Director de
Mobilitat vigent.
b) L’ordenança de Mobilitat estableix les causes i condicions que permeten
que la Guardia Urbana retiri qualsevol vehicle que infringeixi i/o dificulti la mobilitat i
l’accessibilitat. S’han pintat 7 noves zones d’estacionament a la calçada per 70
bicicletes, a més de les 14 zones en vorera per a 140 bicicletes. En total 210.
c) El grup de treball amb l’AMB estudia totes les problemàtiques per adaptarles a un nou model Metropolità.
En l’actualitat estem treballant amb l’empresa per tal de millorar l’estacionament de
les bicicletes, evitant el seu aparcament indegut en voreres estretes, zones
d’afluència de vianants, equipaments o entrades del transport públic.
Atentament,”
4.- RGE núm. 63080, de 12 de juny de 2019
“Coque Garcia, Portaveu adjunt del Grup Polític d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent
pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
A finals del mes de maig es va produir un acte de vandalisme contra la placa que
recordava els bombardejos que va patir la ciutat, situada a la cantonada entre els
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carrers Montseny i Llobregat.
Per aquest motiu, el grup municipal d’Esquerra Republicana li pregunta al govern
municipal:
1. Quan està prevista la reposició de la placa arrencada del seu
emplaçament original?
2. En quin estat es troba el compliment de l’acord CINQUÈ de la moció
presentada per aquest grup sobre el reconeixement a les víctimes dels
bombardejos i la recuperació dels refugis antiaeris, aprovada el passat
27 de novembre de 2018, que instava “a la instal·lació d’un monument a
la memòria de les víctimes dels bombardejos que va patir la ciutat de
l’Hospitalet en el període 1937-1939, fent-lo extensiu a tots els pobles
víctimes d’altres guerres”?
3. En aquest mateix sentit, en quin estat es troba el compliment de l’acord
QUART de la mateixa moció aprovada, que instava a “elaborar un estudi
sobre l’emplaçament, situació i possibilitat de recuperació dels refugis
antiaeris de la ciutat”?
4. En quin estat es troba el compliment dels acords PRIMER, SEGON i
TERCER de la mateixa moció aprovada, relatius a la recuperació i
rehabilitació dels refugis ja localitzats de la Torre Barrina, del Castell de
Bellvís i de Can Nyac, respectivament, en el cas del primer d’ells
anunciat per l’actual alcaldessa i pendent des de l’any 2007?”

- 5038
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Innovació i Cultura, Sr. David
Quirós Brito, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada
d’aquest Ajuntament, amb codi E/63080/2019 i data 12 de juny de 2019 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 27 de juliol de 2019, us
comunico el següent:
1. S’ha emès informe on s’identifica el millor emplaçament per a reposar la
placa, dins el jardí de la Casa dels Cargols, des d’on serà visible des de
l’exterior però restarà protegida.
2. S’ha contactat amb l’artista hospitalenc Ferran Soriano per tal de que
proporcioni una escultura de reconeixement i homenatge a les víctimes dels
bombardejos a la ciutat. La ubicació més factible sembla el Parc de la
Marquesa, al costat del refugi que s’hi troba.
3. S’ha realitzat un estudi sobre els refugis antiaeris. El que sembla més
factible –a manca d’un estudi arqueològic específic sobre ell- és el que es
troba al Parc de la Marquesa.
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4. Respecte dels refugis, la situació actual és la següent:
a. El refugi del Parc de la Marquesa–Torre Barrina- està pendent d’un
estudi arqueològic específic.
b. El refugi de la Torrassa –Castell de Bellvís- no es pot recuperar fins
que no es facin les obres de rehabilitació integral de l’edifici en el que
es troba.
c. El refugi de can Nyac cal que es realitzin estudis arqueològics
específics per tal de valorar la seva viabilitat.
Cordialment,”
5.- RGE núm. 69813, d’1 de juliol de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Vist el creixement de la construcció d’habitatges de promoció privada en la ciutat.
En algunes zones que ja tenen un important nombre d’habitants,
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quines són les previsions del govern municipal sobre la ràtio
habitants/serveis, en qüestions com per exemple dels serveis de salut,
ensenyament, transport, neteja, gent gran, etc.? Té previst el govern
municipal com afectarà aquest increment d’habitatges i les seves
conseqüències als actuals i futurs serveis?
2. Aquestes previsions de creixement d’habitatges que suposaran un increment
de població, s’han comunicat als departaments corresponents de la
Generalitat per tal de planificar les seves previsions de serveis?”

- 5039
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics
i Hisenda, Sr. Francesc Belver i Vallés, que literalment diu:
“Respecte a l‘escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, en data 1 de juliol de 2019 i codi E/69813/2019, en relació amb les
conseqüències del creixement d’habitatges de promoció privada en la ciutat, segons
el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a
efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 24 de juliol de 2019,
procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta 1: Quines són les previsions del govern municipal sobre la ràtio
habitants/serveis, en qüestions com per exemple dels serveis de salut,
ensenyament, transport, neteja, gent gran, etc.? Té previst el govern municipal com
afectarà aquest increment d’habitatges i les seves conseqüències als actuals i
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futurs serveis?
Pregunta 2: Aquestes previsions de creixement d’habitatges que suposaran un
increment de població, s’han comunicat als departaments corresponents de la
Generalitat per tal de planificar les seves previsions de serveis?
Resposta:
L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat va impulsar una política de reforma
urbana a partir de la formulació, el 1996, del Pla L'H 2010, una de les directrius va
ser emprendre la transformació de la ciutat amb criteris de qualitat i centralitat. Un
objectiu explícit va ser minorar el dèficit d'habitatge detectat a l'Hospitalet per cobrir,
ni que fos en part, la demanda generada pels seus propis ciutadans i es va xifrar en
la planificació de 10.000 nous habitatges. Amb això s'aconseguiria renovar el parc
d'habitatges i frenar la pèrdua de població que durant els anys noranta del segle XX
s'havia produït a la ciutat, en una situació molt aguda de desequilibri entre la
magnitud de la demanda i de l'oferta d'habitatge, que va causar la marxa de molts
ciutadans de l'Hospitalet impossibilitats de trobar un estatge a la seva ciutat. Cal
recordar, que des de l'any 1981 fins al 2000, l'Hospitalet va perdre uns 53.000
habitants.
La gran majoria d'aquestes 10.000 habitatges s'havien de construir a través de la
renovació urbana d’una part de les àrees industrials intraurbanes; és a dir, convertir
en àrees residencials sectors ocupats per usos industrials que amb el temps havien
resultat obsolets i crear dos nous corredors urbans, el de Rambla Marina entre el
Centre i Bellvitge i el Leonardo da Vinci entre Sant Josep i Bellvitge.
L’any 2007 en el marc del Pacte Nacional pel Dret a l’Habitatge es va definir un nou
Programa d’Habitatge de l’Hospitalet, que recollia els projectes del Pla L’H 2010 i
incorporava nous sectors com els de Plaça Europa, Sanfeliu, Remunta, amb una
previsió de construcció de 11.000 habitatges amb un 40% protecció oficial, per
sobre del límit que s’establia en aquella època.
L’objectiu del Plans d’Habitatge de L’Hospitalet mai ha estat el creixement
poblacional sinó donar resposta a una part de la demanda del propi municipi a
través dels habitatges de protecció oficial, que assegura un accés preferent a la
població de la ciutat.
La construcció d'habitatges a l'Hospitalet respon a una demanda real. El dèficit és
crònic i especialment intens en els habitatges de preu assequible. És un fet que
s'ha vist confirmat per les previsions del Pla territorial sectorial de l'habitatge
(PTSH), en fase de formulació per part de la Generalitat després d'haver estat
sotmès al tràmit d'informació pública.
http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/transparencia_i_bon_g
overn/procediments_i_actuacions_juridiques/normativa_en_tramit/projectes_decret/
decret_pla_territorial_sectorial_habitatge/20190304_Pla_territorial_sectorial_habitat
ge_Catalunya.pdf
En aquest document es fixa que a la ciutat de l’Hospitalet s’haurien de construir
11.600 habitatges de protecció oficial en els propers 15 anys, el que suposa, donant
per fet la creació sectors amb un 40% HPO que el volum total d’habitatges a
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construir hauria de ser de prop de 30.000 nous habitatges, xifra inassolible pel
municipi i que ha portat com a Ajuntament a fer esmenes al susdit Pla de la
Generalitat. D’altra banda, cal indicar que més de la meitat dels 11.000 habitatges
planificats al 2007 ja estan construïts en sectors com: Plaça Europa, Remunta,
Indo, Julià, Porta Nord o Sanfeliu.
Construcció d’habitatges a L’Hospitalet
Any
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total

Iniciats
164
252
438
46
63
165
560
746
558
2992

Acabats
430
184
341
377
130
31
120
356
93
2062

Font: Idescat.
En els 20 anys inclosos des del 1990 al 2009, la mitjana anual d'habitatges acabats
a l'Hospitalet va ser de 485. Després de la crisi, en el període de 2010-2018, la
mitjana anual s'ha reduït a 229 habitatges i es preveu un lleuger increment de la
construcció d’habitatges en la resta dels sectors planificats de la ciutat, amb el 40%
de protecció oficial: Rambla del Mig I, Camí de Riereta, Leonardo da Vinci, Cosme
Toda, Avinguda de Vilafranca i l’acabament dels sectors de Sanfeliu, Remunta i
Plaça Europa, però sense arribar als nivells previs a la crisi.
Respecte a l’increment de població, cal fer esment que tot i que hi ha hagut un
creixement lleuger des de 2001 (quan es va assolir el mínim de població dels
darrers 40 anys), motivat per l’arribada de població migrada a la ciutat, cal constatar
que aquest creixement de població ha estat moderat en comparació amb els
municipis del nostre entorn i, en cap cas, atribuïble a la construcció de nous
habitatges sinó a la diferència en l’alta mobilitat residencial registrada principalment
als barris del nord de la ciutat. Aquest creixement de població ha estat inferior al
dels municipis del nostres entorn en el mateix període. Amb un creixement
intercensal entre 2001-2011 del 7,2% a la ciutat que és prop de la meitat que a
l’àmbit metropolità que va ser del 13,59% en el mateix període.
Finalment, pel que fa a la dotació de serveis cal dir que tots els nous àmbits de
planejament tenen prevista una dotació de sistemes generals i locals (equipaments i
zones verdes) suficient i adequada en els termes que estableix la Llei d’urbanisme
(DL 1/2010) i que tot el planejament de la ciutat ha estat en tot cas aprovat en
última instància per la Generalitat de Catalunya, que és l’administració competent
per a l’aprovació definitiva del planejament urbanístic a través de les Comissions
d’Urbanisme.
Les reserves de sòl per a sistemes generals i locals que han generat els nous
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instruments de planejament aprovats contrasten amb la pràctica inexistència de
planificació d’equipaments i zones verdes durant el període franquista, quan es va
construir el 80% del parc actual d’habitatges de la ciutat (Cens INE, 2011) i per tant
el nou planejament també té un efecte compensatori de les mancances de
l’anterior.
En el cas específic de serveis, com l’ensenyament o la sanitat, que són
competència de la Generalitat de Catalunya, tenen una planificació coordinada a
través de les Comissions bilaterals Ajuntament-Generalitat. No obstant, cal
remarcar que cap equipament planificat a la ciutat per part de la Generalitat s’ha
deixat de construir per la manca de sòl municipal disponible. Malgrat això, encara
queden equipaments i serveis pendents de la seva construcció per part de la
Generalitat: el Nou Hospital General, el CAP de Florida Sud, el de Santa Eulàlia, el
CAP de Sant Josep o les Escoles Ernest Lluch i Paco Candel, exemplifiquen
perfectament aquesta situació.
Al marge d’aquest, l’Ajuntament continuarà creant equipaments i serveis municipals
allà on es consideri necessari i sigui acordat amb la ciutadania
Cordialment,”
6.- RGE núm. 69819, d’1 de juliol de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
- Quantes trucades ha rebut la Guàrdia Urbana de veïns i veïnes que
demanen la intervenció de la policia local en el darrer any?
- Quantes d'aquestes trucades no han estat ateses i la Guàrdia Urbana no
s'ha personat al lloc dels fets durant el darrer any?
- Quina és la classificació de les trucades efectuades pels veïns i veïnes a la
Guàrdia Urbana (molèsties de sorolls a locals i domicilis, incivisme, via
pública, robatoris...)?
- Quin és el procediment quan un veí truca a la Guàrdia Urbana per denunciar
un fet o demanar la intervenció policial.”

- 5040
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
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Ajuntament amb el nombre 69819 i data 1 de juliol de 2019, i segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari, en relació a “Quantes trucades ha rebut la Guàrdia urbana de veïns i
veïnes que demanen la intervenció...”.
Segons dades de la Central de Comandament de la Guàrdia Urbana en el període
comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2018 s’han registrat un total de
57.068 serveis.
Del total de 57068 serveis, hi ha un nombre de trucades no concloses, pel motiu
següent:
1.- Trucades anul·lades pel requirent................. 2582 (4,52%)
2.- Incidències no reclamades................... ........
925 (1,66%)
3.- Varis.............................................................. 397 (0,69%)
Les incidències classificades ens grups són:

-

MOLÈSTIES PRODUÏDES EN HABITATGES:
Molèsties per obres
Molèsties per sorolls
Molèsties per música
Molèsties per males olors
Molèsties per animals
Molèsties per fums
Molèsties per sorolls procedents de establiments.
Problemes entre veïns.

-

MOLÈSTIES PRODUÏDES A LA VIA PÚBLICA:
Molèsties per alarma vehicle
Molèsties per alarma Habitatge
Molèsties per treballs a la via pública
Persones molestant
Llançament d’objectes a la via pública
Jocs a la via pública
Graffitis
Baralla
Activitats amb monopatins.

-

MOLÈSTIES PER SOROLLS:
Sorolls procedents de la via pública
Sorolls procedents d’habitatges
Sorolls procedents d’establiments públics.


-

CONTRA LA PROPIETAT
Robatori en habitatges/establiments
Robatori en la via pública
Furts
Possessió/venda d’objectes de robatori

El requeriment de servei a la Guàrdia Urbana pot arribar per diferents vies:
Requeriment directe a la via pública.
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-

Trucada telefònica a Guàrdia urbana.
Derivació d’un trucada telefònica des de 112, Bombers, un altre cos
policial...
Des de la APP o altre mitja de recepció de queixes.

-

El procediment en el cas d’una trucada directa a Guàrdia Urbana, és el següent:
1-

Atenem el servei amb la màxima celeritat possible. Identifiquem al requirent
del servei, concretem el problema i la ubicació, i en funció de la urgència
generem el servei immediatament o es posa a la cua.
Si el servei es urgent es mobilitzen els recursos necessaris, segons el tipus
de servei, que poden ser: Bombers, SEM, altres cossos policials, Protecció
Civil, arquitecte municipal...
Independentment de l’origen del requeriment des de Central de
comandament s’obrirà una fitxa on es registrarà tota la informació detallada.

2-

3-

Atentament,”
7.- RGE núm. 69822, d’1 de juliol de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
-

Amb quina freqüència es fa el baldeig al carrer?

-

Hi ha un pla de reforç de neteja durant els mesos d’estiu? En cas afirmatiu,
quin és aquest pla de reforç?”

- 5041
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor/a,
Respecte a la pregunta que vau presentar al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número E/69822/2019, de data 1 de juliol de 2019, i segons el que
disposa l’article 55 Reglament Orgànic de Ple a efectes de que sigui resposta
durant al Ple Ordinari que se celebrarà el proper 24 de juliol de 2019, us informo del
següent:
A la pregunta amb quina freqüència es fa el baldeig?
Cada carrer de la ciutat té una programació de serveis diferent en funció de les
seves necessitats. (escombrada, aiguabatre, hidroneteja). Als carrers en els que hi
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ha programat servei d’aiguabatre, aquest es realitza setmanal o quinzenalment.
Hi ha un pla de neteja durant els mesos d’estiu? En cas afirmatiu, quin és aquest
pla de reforç?
Per la temporada d’estiu de 2019 s’ha elaborat un pla de reforç de neteja viaria.
Aquest reforç d’estiu es concreta en:
7 equips d’escombrada manual en torn de tarda (de maig a setembre).
2 equips de neteja d’ubicacions de contenidors en torn de tarda (aigua+sabó)
(de maig a setembre).
1 equip de neteja de “vorera contínua” en torn mati durant el mes de juliol.
Sense altre particular i esperant haver donat resposta a la seva sol·licitud, rebi una
cordial salutació,
Atentament,”
8.- RGE núm. 71776, de 5 de juliol de 2019
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi
efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
-

El govern coneix el problema d’olors dels contenidors que afecten
principalment als veïns i veïnes i comerços del carrer Riera de la Creu
número 66-68?

-

És coneixedor l’equip de govern que en el contenidor orgànic com en els
diferents contenidors de rebuig situats davant del número 66-68 del carrer
Riera de la Creu s’aboquen grans quantitats de residus de peix i també
residus de fruita que col·lapsen els contenidors i provoquen fortes olors
especialment a l’estiu?

-

S’ha reunit la Regidoria del districte amb els veïns i veïnes i comerços
afectats?

-

Quantes vegades s’ha reunit?

-

La regidoria ha parlat amb la peixateria del Carrer Blanchart per trobar una
solució al problema?

-

Quines propostes de solució ha plantejat o pensa plantejar el govern per
solucionar aquest problema que pateixen els veïns i veïnes i els comerciants
de la zona?

-

Ha estudiat l’equip de govern de canviar la ubicació dels contenidors?

-

Ha estudiat el govern de soterrar els contenidors que estan davant del
número 66-68 del carrer Riera de la Creu?
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-

-No és possible dividir els 8 contenidors en diferents ubicacions del carrer i
establir un mecanisme de rotació?

-

Aquests comerços d'alimentació tenen un sistema de contenció i abocament
de restes orgàniques, segons el que diu la llei actual?”

- 5042
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament amb el nombre 71776 i data 5 de juliol de 2019, segons el que disposa
l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple
Ordinari que se celebrarà el proper dia 24 de juliol de 2019, en relació al problema
d’olors dels contenidors ubicats al C. Riera de la Creu, 66-68, els informo:
Els tècnics municipals coneixen el problema de les olors provinents dels
contenidors ubicats al C. Riera de la Creu, 66-68 i estan treballant en la seva
resolució com a continuació es detallarà.
En aquesta bateria de contenidors no hi ha problemes de desbordaments, és a dir,
el dimensionament actual (3 de rebuig, 1 d’envasos, 1 de paper, 1 de vidre i 1
d’orgànica) és adequat a la quantitat de residus que es recullen.
Des de la Regidoria del Districte s’han mantingut reunions amb els afectats, com a
mínim en 4 ocasions.
Els serveis de neteja han contactat amb els responsables de la peixateria, quan
s’ha instal·lat el contenidor amb tanca, per informar del seu funcionament.
A continuació relaciono les actuacions dutes a terme fins el moment actual:


Aquesta ubicació de contenidors es va incloure a la ruta de neteja
d’ubicacions que hi ha en torn de tarda (en torn de tarda es realitza la neteja
de les ubicacions de contenidors que més molèsties ocasionen). Té una
freqüència de neteja cada 10 dies amb aigua a pressió i sabó.



S´ha instal·lat un contenidor d’orgànica intel·ligent, amb tanca, per tal
d’evitar:
o Que els “rebuscadors” obrin les bosses d'escombraries.
o Per que sigui utilitzat pels comerços de l’entorn (com la peixateria).
Com que les apertures queden registrades en una base de dades es
pot verificar que han realitzat correctament la gestió dels residus que
produeixen.



S’ha procedit a la substitució dels contenidors de resta i orgànica per
contenidors nous, el dia 07/07/2019.
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El dia 17/07 es va executar una actuació de neteja de tot el carrer (entre
Josep Tarradellas i Bruc), es van retirar els vehicles i es va netejar el carrer
amb aigua calenta i sabó. Quan es va realitzar la neteja es va detectar que
les olors provenien també d´un registre de fibra òptica que hi ha sota la
ubicació de contenidors. Es va obrir el registre i es va netejar. Des de el dia
17/07 no tenim constància de queixes per les olors i el problema sembla
resolt.

Pel que fa a la divisió de la bateria i rotació dels contenidors, és una qüestió a
valorar en el futur, amb un nou plantejament de contracte, amb l'objectiu de millorar
el servei.
El soterrament no es considera viable en aquest cas, havent valorat la existència de
serveis per sota la vorera, la possibilitat d’avaries del sistema, la inhabilitació de
l’espai per a la construcció d’un gual (que podrien necessitar els locals comercials),
la dificultat en ampliar/disminuir la bateria si es produís algun canvi normatiu en
quant a la gestió de residus i la impossibilitat de “moure” la bateria.
Pel que fa a la divisió de la bateria i rotació dels contenidors, amb aquesta contracta
no és possible. És una qüestió a valorar en el futur, amb un nou plantejament que
permetés millorar el servei.
Els comerços, com tots els usuaris del servei de recollida de residus, estan obligats
a complir l’Ordenança Municipal de Neteja.
Atentament,”
PARTIT POPULAR
Per part de la regidora del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb allò
que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i
forma 1 prec i 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
el dia 15 de juliol de 2019 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
celebració del Ple.
Aquestes preguntes i prec als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es
transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 74953, de 15 de juliol de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de juliol de 2019.
Nos comentan los vecinos que en la calle moderna, 20 llevan unos dos meses
aproximadamente de obras.
También nos comenta una vecina que tiene una plaza de minusválido en esa calle,
que debido a las obras no puede aparcar. Le llamaron el viernes 28/06
identificándose como el ingeniero de la obra para decirle que el vado de
minusválido lo trasladaban a la calle bacardi 4.
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Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita:
CONOCER:


Cuando está prevista la finalización de la obra de la calle moderna.



Si se ha trasladado ya la plaza de minusválido a la ubicación que el
ingeniero de la obra les dijo a la vecina.”

- 5043
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat,
Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto de la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con número 74953 y fecha 15 de julio de 2019, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada
en el próximo Pleno Ordinario que se celebrará el día 24 de julio de 2019, sobre las
obras que se están ejecutando en la C. Moderna, le informo:
La finalización de las obras está prevista para la primera quincena de septiembre.
La reserva de estacionamiento para persona con movilidad reducida se ha
mantenido en el sitio asignado durante el tiempo que ha sido posible su utilización.
Durante esta semana (22 al 26 de julio) la intervención de la obra ya afectará a la
ubicación de la reserva, por lo que se trasladará ésta a la ubicación provisional de
C. Bacardí, 4, tal como se informó a la persona afectada. La reserva volverá a su
emplazamiento original cuando se finalice la obra.
Atentamente,”
2.- RGE núm. 74956, de 15 de juliol de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de juliol de 2019.
Nos informan los vecinos que algunos niños y adolescentes saltan las vallas de los
colegios públicos en horario no lectivo, mayoritariamente tarde-noche.
Concretamente, nos informan de los centros "Instituto Bisbe Berenguer y el colegio
de Educación Infantil y Primaria “Prat de la Manta", para jugar en principio dentro de
los patios.
Este hecho sugiere que puede haber más centros educativos donde se dé esta
circunstancia.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita
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CONOCER:


Si el ayuntamiento tiene constancia de esta situación.



Que soluciones se prevén para evitar que se produzcan estos hechos.”

- 5044
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit
popular, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, Sr. Jaume Graells i
Veguin, que literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta que ha presentado en el Registro General de Entrada de
este Ayuntamiento, con número 74956 y fecha 15 de julio y, según lo que dispone
el artículo 55 del Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de que sea contestada
en el Pleno Ordinario que se celebrará el día 24 de julio de 2019, en relación a la
información de los vecinos de que algunos niños y adolescentes saltan las
vallas de los colegios públicos en horario lectivo, mayoritariamente tardenoche, le comunico lo siguiente:
El Ayuntamiento es consciente de que en ocasiones, principalmente los fines de
semana, hay personas que hacen uso de los patios de escuelas e institutos de la
ciudad fuera del horario normativizado y hace un seguimiento a través de la propia
regidoria d’Educació y de la Guardia Urbana. En la mayoría de los casos, este uso
lo hacen niños y jóvenes para realizar actividades deportivas de forma respetuosa
con las instalaciones escolares.
Para hacer frente a la necesidad de espacios de ocio de este colectivo, la regidoria
d’Educació impulsamos el programa de patios abiertos los fines de semana y
festivos a lo largo de todo el año. De momento el programa lo tenemos en 8
escuelas de la ciudad: Folch i Torres, Ramón y Cajal, Pere Lliscart, Milagros
Consarnau, Frederic Mistral, Estel Can Bori, Pau Vila i La Marina. La voluntad del
Ayuntamiento es extender este programa a más escuelas de la ciudad a lo largo del
mandato.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 74958, de 15 de juliol de 2019.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del
Reglamento del Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea
contestada el próximo pleno del día 24 de juliol de 2019.
En los días que hay mercadillo en Bellvitge, las personas para poder ver las
paradas han de pasar por medio de la calzada que en el resto de días de la semana
circulan los vehículos.
En la parte de la calzada que da a la Flama el asfalto está levantado, lo que
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provoca sobre todo los días de lluvia, que las personas que pasan por esa zona se
tropiecen y se produzcan caídas como ya nos han comentado algunos vecinos.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal
RUEGA:


Se repare esa zona lo más urgente posible para evitar caídas.

- 5045
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian
Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto del ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento,
con número 74958 y fecha 15 de julio de 2018, según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestado en el Pleno
Ordinario que se celebrará el próximo día 24 de julio de 2018, sobre reparación de
la zona de calzada en espacio mercadillo de Bellvitge, le informo que tomamos nota
del mismo.
Atentamente,”
b) Precs, Preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de
la sessió.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha cap prec o cap pregunta? Comencem pel Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Tinc dos minuts oi? No veig el rellotge. Perfecte, moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Un segon, un segon. Ara que diu això, una pregunta. Els dos minuts, Sra.
Secretària, tenim dos minuts per grup, dos minuts per regidor? Això com funciona?
El que hagi estat no ho sé, som a un Ple que comencem... el què digui el reglament.
Per tant... anem a mirar-ho, ja que hi som. Para eso está el reglamento, ahora me
ha surgido la duda y ya que empezamos un mandato, pues vamos a…
En tot cas Sra. Secretària, potser no és el moment de mirar el tema però...

SRA. SECRETÀRIA
Són dos minuts per intervenció de cada regidor.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Així és com ho hem fet sempre. Era per tenir la seguretat de que això
anava per aquí. Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. A l’anterior mandat vam preguntar nosaltres per les taxes
d’autorització per a rodatges i vídeos comercials que es fan a la nostra ciutat, dels
diners que s’ingressaven i vam poder comprovar tal i com hem preguntat moltes
vegades en aquest Ple, que a l’estadi municipal del Centre d’Esports L’Hospitalet,
entre el període 2015-2018 es va ingressar una quantitat superior als 70.000 euros.
Vam demanar també informació sobre quins ingressos s’havien efectuat en el
període 2000-2011. Des de l’equip de govern ens van traslladar que ells no tenien
aquest tipus d’informació i ens traslladava al Centre d’Esports L’Hospitalet per tal de
que ens fessin saber aquest tipus d’informació.
Doncs bé, el Centre d’Esports L’Hospitalet ens ha contestat i ens manifesta que ells
no tenen aquest tipus de comptabilitat i per tant no ens poden donar cap tipus
d’informació de quants anuncis s’han fet i quins ingressos s’han obtingut.
Nosaltres creiem que aquest és un fet molt greu, que ni l’Ajuntament ni el club
esportiu tinguin constància de quants anuncis s’han fet en un equipament municipal
i quants ingressos ha reportat. I cal recordar que també aquest ajuntament en
aquell període tenia un conveni de cessió d’aquest tipus d’espai i en aquell conveni
es manifestava que es podien sol·licitar informes i la documentació que s’estimés
pertinent.
Està clar que era un període en el qual per a nosaltres hi ha hagut irregularitats que
ni el propi club ens sap contestat, és a dir, el tema dels anuncis, i també es feia
pagar entrades a clubs de categories inferiors o s’utilitzava el propi estadi pel propi
club per organitzar torneigs de futbol.
Avui la realitat és que ens trobem amb un Centre d’Esports L’Hospitalet que té un
deute de més de 400.000 euros i que no pot gestionar l’estadi municipal per poder
treure rèdit.
Per tant, demanem de nou que l’Ajuntament faci tot el possible perquè puguem
saber quants anuncis es van fer en el seu moment i saber els ingressos.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Bona tarda. Jo la meva primera intervenció no volia deixar de... vull que consti que
sigui la reivindicació per la llibertat dels presos i de les preses polítiques i el retorn
dels exiliats i exiliades.
Passo a la pregunta, respecte del projecte del poliesportiu del barri de Santa
Eulàlia. Aquest projecte nosaltres, des del grup d’Esquerra Republicana coincidim
amb els veïns que aquest barri necessita un poliesportiu, que aquest projecte és un
compromís del govern d’aquest ajuntament de fa més o menys 25 anys, no sé ben
bé quants, i que la situació a dia d’avui és que una gestió podríem dir no gaire
acurada d’aquest projecte, ha portat a que hi ha una situació de conflictivitat entre
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els veïns i les veïnes per les diferents opcions que s’han plantejat i tampoc sabem
ben bé de quina manera.
El que sí que des d’aquest grup municipal nosaltres tenim clar que és molt
important el tema de la transparència i de la participació com a forma de
consensuar i d’arribar a acords i per tant demanaríem que ens féssiu arribar tots els
estudis tècnics que s’hagin fet d’aquest projecte, respecte del poliesportiu del barri
de Santa Eulàlia en les diferents ubicacions plantejades, ja sigui Jacint Verdaguer,
ja sigui Gasòmetre, ja sigui el parc de l’Alhambra o qualsevol altra proposta
d’ubicació nova o possible ubicació que s’estigui plantejant aquest ajuntament. O
sigui necessitaríem veure l’expedient amb la documentació que hi ha en aquest
expedient.
I en segon lloc també voldríem saber quina és la metodologia i quins són els
protocols que teniu previst emprar des de l’equip de govern en la consulta ciutadana
que s’ha anunciat per a finals d’aquest any.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Bona tarda. La pregunta que volíem fer era sobre Can Rigal perquè van passant els
mesos i els anys i la masia de Can Rigal, que és un dels edificis històrics que tenim
a la nostra ciutat, una masia que recorda el nostre passat agrícola tan ric, continua
en mal estat de conservació i degradant-se.
Des d’Esquerra en els darrers anys hem presentat diferents mocions i iniciatives en
aquest Ple per tal de recuperar i conservar aquesta masia. També des d’aquest
grup hem denunciat que els terrenys de Can Rigal s’han convertit en els darrers
anys en un abocador il·legal de deixalles. Sembla que els acords aprovats en
aquest saló de plens de poc han servit i han quedat en paper mullat, perquè el
problema en lloc de solucionar-se, es va agreujant.
Per tant, preguntem a l’equip de govern, com es troben les converses de cessió de
la masia de Can Rigal a l’ajuntament de L’Hospitalet? Quines accions o sancions ha
pres l’equip de govern per a què els propietaris de Can Rigal el mantinguin en bon
estat de conservació? I quines mesures ha pres i pensa prendre l’equip de govern
per a que els terrenys de Can Rigal no continuïn sent un abocador il·legal de
residus? Gràcies.

SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (Cs)
Buenas tardes. Desgraciadamente en el último par de meses hemos sido noticia en
la prensa por diversos… “un mosso dispara al aire para sofocar el ataque de
ocupas en L’Hospitalet”, “así fue espectacular la pelea violenta con armas en
L’Hospitalet de Llobregat”, “un robo origina una pelea a navajazos”.
Últimamente se están produciendo actos de violencia de delincuencia, pero con el
empleo de armas y es evidente que se han multiplicado estas escenas de
inseguridad o por lo menos se están transmitiendo en los medios y la percepción de
inseguridad siempre ha sido una de las preocupaciones, si no la mayor
preocupación de los ciudadanos de L’Hospitalet. Entonces todas estas noticias
contribuyen a la degradación de esta percepción por parte de la ciudadanía.

…/…

141

Además durante la campaña electoral, lo hemos visto con reivindicaciones por parte
de los sindicatos policiales ante la falta de efectivos, la falta de material para
ejecutar su función y evidentemente se está hablando de la falta de que se les
pague los servicios extraordinarios.
Todo esto nos lleva a preguntar si tenemos constancia de si ha habido un
incremento real de los delitos, si se ha resuelto ya el tema de pagar los servicios
extraordinarios. Parecía ser que sí y luego en cuanto a que sí que se han
aumentado… se convocó una convocatoria de aumento de plazas de la plantilla,
pero queremos saber también si está previsto continuar con esta ampliación de la
plantilla y por último si está contemplado dotar de los medios materiales a los
agentes para poder desarrollar su trabajo con la mayor diligencia.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Tengo dos cuestiones que plantarles aquí. La primera es sobre el plan local de
diversidad sexual, afectiva y de género 2018-2022. Es muy sencillo, nuestra
petición es que lo publiquen en la página web de este ayuntamiento para que
cualquier ciudadano, inténtelo publicar de una forma accesible porque la verdad es
que la página web da muchas dificultades para encontrar muchas veces la
información, pero es la petición. Ahora mismo no está publicado y queremos que lo
publiquen tal y como decían que ya lo habían hecho pero que de momento no han
hecho. Gracias.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Mire Sra. Alcaldesa no se me enfade que va a irse de vacaciones y va a tomar aire
fuerte, potente y no quiero que se vaya usted enfadada por las preguntas que hay
que hacer. Lo digo porque a veces lo que no queremos es atender a los periódicos
para saber realmente qué política va a hacer.
Por ejemplo, el 5 de julio la Vanguardia publicó una entrevista a usted Sra.
Alcaldesa, en la que el periodista le hacía la siguiente pregunta: “L’Hospitalet está
reanimando planes ideados a principios del siglo para alcanzar 2.500 viviendas”, y
le dice “¿no es volver a las acciones que pincharon la burbuja?” La alcaldesa
respondió: “no, tenemos un parque de viviendas aproximadamente de 100.000,
hablamos de una renovación del 2,5 %, no puede ser que no haya un mínimo de
construcción nueva que puede hacer que incluso se eliminen. Los planes son
perfectamente sociales y necesarios”.
Es probable que tenga razón en eso Sra. Alcaldesa, digo yo, pero nos alegra que
usted asuma ese modelo de renovación urbana que desde Ciudadanos habíamos
planteado en este mandato, que por cierto ustedes no están muy de acuerdo, pero
veo que en esa dirección ahora van encaminados.
¿Qué medidas concretas piensa llevar a cabo su gobierno para fomentar la
renovación del parque de viviendas de L’Hospitalet? ¿De qué forma pretenden
fomentar la sustitución de edificios más obsoletos y degradados? ¿Realmente su
gobierno va trabajar en este mandato en la línea de renovación urbana?, hombre,
yo creo que sí, si lo proponen es que deben hacerlo, destinando partidas
presupuestarias. O ¿fue solo una respuesta que dio usted porque no tenía
preparada la respuesta?
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Porque a veces los periodistas hacen preguntas que uno no las tiene preparadas y
sale un poco con algo que más o menos… pero vamos, a tenor de lo que usted dijo
aquí, queremos saber concretamente lo que le he preguntado para no tener que ir a
la prensa, porque seguramente usted me lo explicará mejor que la prensa porque
no habrá preguntas incómodas y si las hay, usted seguro que sabrá salir de ellas y
darme una explicación absolutamente coherente.
Pero ya le digo, no se enfade Sra. Alcaldesa, quiero que se vaya de vacaciones
contenta y que vuelva usted animada porque tiene muchas responsabilidades que
habrá que cumplir y para eso hay que tomar oxígeno. No se me enfade.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, jo seré molt breu. A nosaltres ens agradaria saber les mesures que s’estan
prenent per combatre els mosquits, mosquits tigre. Hi ha veïns i veïnes que ens
estan demanant aquestes mesures perquè com cada estiu patim d’aquestes
plagues.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi ha cap pregunta més? Com és costum, hi ha algunes que són un prec
com és el cas del Sr. Amadeo, de la publicació i això si es pot realitzar
immediatament, doncs evidentment ho farem i la resta farem una resposta com no
pot ser d’una altra manera el més ràpid possible i per escrit.
Així que si no hi ha res més, aixequem 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 vint-i-quatre de juliol de
dos mil dinou, de tot el qual com a Secretària en dono fe.

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

